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মাঙ্েরিকার গদূর গার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠান 

শ্রীগাতুর খানখোজে 

বিগত ২২শে জানুয়ারীর “অমৃতবাজার পত্রিকা”য় একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। তাহ 
এই--“মধ্যপদেশের আকোলা (/৯1০19) মিউনিসিপ্যাল কমিটি ২০শে জান্যারী মিউনিসিপ্যাল 
হলে সুবিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী অধ্যাপক ডক্টর শ্রীপাণ্ুরঙ্গ খানখোজেকে সবিশেষ সমা- 
রোহের সহিত সন্বদ্ধনা কবিয়া একটি মানপত্র প্রদান করিয়াছেন ।” 

আমরা সংবাদটি পাঠ কবিয়া আকোলা মিউনিসিপ্যাল কমিটিতে পত্র লিখিয়া উৎসবের 
সকল তখ্য আনয়ন করিযাছি। মহারাষ্ট্র ভাষায় রচিত মানপত্রের একখানা অনুলিপিও সন্ব্ধানা 
সভার বিবরণ কমিটির প্রেসিডেন্ট শ্রীবিনয়কুমার পরাশব আমাদিগকে পাঠাইযা কৃতার্থ করিয়া- 
ছেন। 

বিবরণীতে দেখিলাম, ১৯০৬ অব্দ হইতে তাহার বৈপ্রবিক সাধনার ইতিবৃত্ত এবং বিদেশে 
বিঘোরে তিনি দুর্জয় সাহমে ভর করিয়া যে সকল সংস্থা গঠন করিয়াছেন, বিভিন্ন দেশে 
রাষ্টে যে অভূ্তপুবর্ব কর্মুশাক্তির পরিচয় দিয়াছেন, সভার সভাপতি হিসাবে শ্বীপরাশর সে সকল 
মহারাষ্ট্র ভাষায় বণনা করিয়াছিলেন! 

মধ্য প্রদেশে কনফারেন্ছ 

১৯০৫ অব্দে বাঙল৷ দেশ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার পর বাঙ্গালী সমগ্র ভারতে দেশপ্রেমের বন্যায় 
যে অচিস্তনীয় প্রাবন ঘটাইয়াছিল, তাহা দৃষ্টান্ত বাঙ্গালীর তথা ভারতবধের ইতিহাসে আর 
নাই। মাদ্রাজ, পঞ্চনদ, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ সব্বত্র এক অকল্পিত আলোড়নের স্থটি হয়। 

ছব্রপতি শিবাজীর মহারাষ্র, চিৎপাবণ ব্রাহ্মণ নানা ফাণেভিল ও বালগঙ্গাধর তিলকের মহারাষ্, 
বস্ুদেব বলবস্ত ফাডকে এবং চাপেকার ত্রাতৃদ্ধয়ের মহারাষ্টী জাগ্রতই ছিল। 

১৯০৬ অন্দে ইয়োটমলে বাগমী বিপিনচন্ত্র শীঅরবিন্দনহ রাজনৈতিক সম্মেলনে যোগ 
দিয়া বগ্রনির্ধোষে সভাস্থল কম্পিত করিলেন । “আত্বশক্তির উপর নির্ভর করে সমাজের নিহিত 
শক্তির বিকাশ করতে হবে। বিকশিত আত্বশক্তির চাপে রাজশক্তি থরথরি কম্পমান হবে” 
বলিয়া বিপিনচন্দ্র তরুণ সম্পরদায়কে উন্মত্ত করিয়া তুলিলেন। সেই সময়ে উন্মাদ দলের পুরো- 
ভাগে ছিলেন পাণুরঙ্গ খানখোজে ৷ 



বহির্ভারতে ভারতের মুক্তিপরয়াস 

বিদেশ যারা 

১৯০৬ অব্দেই তিনি বিদেশ যাত্রা করিলেন । জ্ঞান মঞ্চয়ন এবং শক্তি বৃদ্ধির জন্য তিনি 
যাত্রা করিতেছেন এরপই যাত্রাকালে বিঘোষিত করিলেন। নান। দেশে পধ্যটন করিযা তিনি 
ফালিফোণিয়াতে উপনীত হইলেন। কিন্তু সঞ্চয়ের পৃব্রবেই তিনি বিতরণে ব্র্তী হইলেন, 
শক্তি বৃদ্ধির পৃব্বেই শক্তির পরিচয় দিতে ব্যাকুল হইলেন। কালিফোণিযায় আরও তিনটি 
যুবকের সঙ্গে মিলিত হইয়া “ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ” নামে এক প্রতিষ্ঠান গঠন করিলেন । 
ইহা ১৯০৭ অব্দের ঘটনা । সহকন্ী তিনটির মধ্যে দুইটি আজও জীবিত আছেন । তাঁহার 
আমেরিকাবাসী ডক্টর তারকনাথ দাশ, দ্বিতীয় ক্যালকাটা কেমিকেল কোম্পানীর অন্যতম পতি" 
াতা৷ প্রসিদ্ধ রসায়ণশিল্পী শীখগেন্দ্রন্্র দাশ । আর যিনি গত হইয়াছেন তিনিও এক সময়ে 
বিশেষ খ্যাতিশীল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অধরচন্দ্র নঙ্কর। অধরচন্দ্র ছিলেন এগ্রিকালচারেল 
ইঞ্জিনীয়ার | প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই কলিকাতায় আসিয়। ঢাকুরিয়৷ হইতে যাদবপুর 
পধ্যন্ত রেল লাইনের পশ্চিম দিকের ২০০ বিঘা! খাস মহল ল্যাণ্ড গভর্মেণ্ট হইতে লীজ 
লওয়ার ব্যবস্থা করেন। তাহারই দক্ষিণ দিকের ১০০ বিঘা লইয। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের 
বেঙ্গল ট্যাকনিকেল ইনাষ্টাটিউট স্থাপিত হয়। 

লাল! পিগ্ডদাসের কারাবরণ 

উপরে উক্ত চারিজন কৃতী পুরুষের একাগ্রুতায় এবং বছ পাঞ্জাবী ব্যবসায়ী 'ও চাষীর 
সহযোগিতায় “সঙ্ঘ”' বিবিধ কাধ্যে হস্তক্ষেপ করিল। পধান কাধ্য আমেরিকায় অধিষ্টিত 
পাঞ্জাবীগণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের চেষ্টায় বৃতী করা এবং সামরিক 
শিক্ষালাভের জন্য সকলের অন্তরে প্রবল আকাঙ্া জাগুত করা । 

কয়েক বংসর পুবে্ৰ ডক্টৰ খানখোজের মঙ্গে আলোচনাকালে জানিতে পারিয়াছিলাম 
যে তিনি এবং দাদা অধর নস্কর প্রাথমিক মিলিটারী শিক্ষা লাতের আকাঙ্খা লইয়া “'মাউণ্ট 
কামালপয়'' (1৬001) 1811091109819) মিলিটারী একাডেমিতে টেবিল বয়-এর (৬/81191) কাধ্য 
করিয়া ভত্তির স্থুযোগ লাভ করেন। সঙ্ঘ কর্তৃপক্ষ নিয়ত ইস্তাহার প্রকাশ করিতেন, যে সকল 
পশ্চিম আমেরিকায় কৃষিকাধ্যে নিযুক্ত সহ সহস্ব পাঞ্জাবীর মধ্যে প্রচার করা হইত, তাহারই 
এক প্যাকেট ইস্তাহার ১৯০৭ অব্দে রাওলপিণ্ডী দাঙ্গার আট মাস পরে লাহোরে লাল৷ পিণ্ডি- 
দাশের নামে পাঞ্জাবী সদস্যগণ প্রেরণ করেণ। পোষ্টাফিসেই প্যাকেট ধয়। পড়িল, পিগিদাস 
গ্রেপ্তার হইলেন এবং অভিযুক্ত হইয়া বিচারে সাত বৎসর কারাদণ্ড লাভ করিলেন! আপীলেও 
তাহার দণ্ড হাস হইল না। কিন্ত “ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ” কোথায়, কে কে তাহার পরি- 
চালক, সে বিষয়ে চাঞ্চল্যকর কাহিনী সংবাদপত্রাদিতে প্রকাশিত হইয়া দেশের মুজিকামী 
জনগণকে উল্লসিত করিল। 

গদর পার্টি 

১৯০৮ অন্দে সঙ্গের কল্মুকেন্্র পোটল্যাণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হইল। সেখান হইতেই সব্ধত্র 
প্রচারকাধ্য চালাইবার ব্যবস্থা হইল। কালিফোণিয়া, অরিগন (0)118018), ওয়াশিংটন এবং 
কেনেডার অন্তর্গত বৃটিশ কলঘিয়া তীহাদের কর্মক্ষেত্র ছিল। ১৯১০ অন্দে সঙ্গের পকৃত 

হ 



শীপারুরঙ খানখোজে 

নেতা ছিলেন প্রসিদ্ধ কন্টাক্টর পর্ডিত কাশীরাম ৷ সোহন সিং গ্রন্থিলে নামক একজন পাঞ্জাবী 
আসিয়। এ সময়ে যোগ দিলেন । ১৯১৩ অব্দে লাল হরদয়াল ও ভাই পরমানন্দ ইউরোপ 
হইতে আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করিলেন | তৎপর লালা হরদয়াল বলিলেন 
যে, সঙ্মের নাম করা উচিত “গদর পার্টি” আমি তাহা হইলে সঙ্গে যোগ দিব। পরমানন্দ 
যোগ দিলেন না, কারণ, বলিলেন, তিনি আমেরিকায় থাকিবেন না।.সজ্ঘের পৃতিষ্ঠাতাগণ 
নাম পরিবর্তনে ছিধা করিলেন না। কিন্তু নাম পরিবর্তন ঠিক কোন্ মাসের কবে হইয়াছিল, 
তাহা খানখোজে বলিতে পারেন নাই। আমরা এ পধ্যন্ত তাহ। সংগ্রহ করিতে পারি নাই। 
আশ] করি সত্ববই পারিব। 

রোৌলাট রিপো্ট 

রৌলাট কমিটিব রিপোর্টে যে জান্মেনী ও আমেরিকার ড়যন্ত্র সম্পর্কে যদৃচছা মন্তব্য 
প্রকাশিত হইয়াছে, সে সম্পর্কে বিগত ১৯৫৬ অব্দের ২৬শে জানুয়ারীর অমুতবাজার পত্রিকার 
“প্জাতঘ্ব দিবস” পৃষ্ঠায় আমার “[1)0 06117)81) 1১10965, 1914” শীধক প্রবন্ধে আমি দেখাই- 

য়াছি যে, উক্ত রিপোর্টে লাল। হরদয়ালকেই গদর পার্টির প্রতিষ্ঠাতা বলিষা বর্ণন। কৰা হইয়াছে, 
কিন্ত ইহা সম্পৃণ মিথ্যা । 

গদর পার্টির কর্ম 

শীথানখোজে বলেন, পার্টিৰ দুইটি বিভাগ ছিল--(১) প্রচারক বিতাগ, (২) প্রহারক 
বিভাগ । প্রচারক (2:0199891)015) বিভাগের কশ্মসচিব ছিলেন লালা হরদয়াল এবং পহারক 
(1111051%) বিভাগের কর্তা ছিলেন তিনিই (খানখোজে)। দলে একজন মুসলমান সদস্য 
রাখা অত্যাবশ্যক বিবেচিত হওয়ায় সত্বরই টোকিও হইতে অধ্যাপক ববকতউল্লাকে আনয়ন 
করা হইল। ইহাতে সঙ্ষের শক্তি বৃদ্ধি হইল, অনেক নব নব পদ্থাও উদ্ভাবিত হইল । 

১৯১৪ অব্দে পণ্ডিত রামচন্দ্র সানফ্রানসিক্কো পৌছিলেন এবং তথাকার পাটি কেন্ত্রে 

সোতৎসাহে যোগদান করিলেন। এই সময়ে মহারাষ্র গুপ্ত বিপুবী সমিতি হইতে একখানা পত্র 
লইয়। দুর্জম সাহসী এবং অদম্য উৎসাহী শ্রীপিঙ্গলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্ত অপর 
দিকে অধর নস্কর এবং সহকশ্রী খগেন্দ্র ও তারকনাথ কালিফোণিয়া ত্যাগ করিযা চলিয়া 
গেলেন। নূতন ভন্তি হইলেন শ্রীসত্যেন্্রনাথ সেন (আমরা তাহার কোন সন্ধান পাই নাই। 
শুনিয়াছিলাম এণ্টনী বাগান লেইনের সেনেদের পরিবারের লোক তিনি, কিন্তু তাহা সমথিত 

হয় নাই।)। 

ডক্টর ভ্রীতারকনাথ দাঁশ 

তারকনাথ ছিলেন খানখোজের পবম বধু । বর্তমানে দুইজনই বিদেশে দুই কর্মক্ষেত্রে 
কৃতী পুরুষ! ১৯১০ অব্দে তারক ভারমল্ট মিলিটারী ইউনিভাসিটিতে ষিলিটারী ট্রেইনিং লইবার 
ভ্রন্য ততি হইলেন। কিন্ত স্বভাব যায় না ম'লে, তিনি রাজনৈতিক আন্দোলন ত্যাগ করিতে 
পারিলেন না। সুতরাং সত্বরই বৃটিশ গতর্ণমেণ্টের অনুরোধে ইউনিভাপিটি তাহাকে বহিষ্কার 
করিলেন। এই বহিষ্কারের ফলে ভারতীয়গণের মিলিটারী শিক্ষার পথ রুদ্ধ হইল। 
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গদরের কর্মতণ্ুপরতা৷ 

সজ্ঘের কর্ম-তালিকার মধ্যে বিভিনু ধারা ও উপধারা ছিল। শীখানখোজে প্রদত্ত বিবরণে 
আছে-_পধান কর্তব্য ছিল “গদর” পত্রিকা প্রকাশ । হিন্দী, উর্দা., গুরুমুখ্খী, পাঞ্জাবী, মারাঠী, 
গুজরাটী এবং ইংরেজী সংস্করণ পত্রিকা একই সময়ে একই বিষয়বস্ত সম্পর্কে পবন্ধাদি লইয়। 
পকাশ করা হইত। ইংরাজী সংস্করণ ছিল অতিশয় অবজ্ঞাত (71101 1166190064) | এজন্য 
অনিয়মিততাবে প্রকাশিত হইত। পত্রিকা প্রকাশ কর্তব্যাটি অতি স্ুকঠিন ছিল। কারণ সকল 
ভাষায় লিখিত প্রবন্ধেরই অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করিতে হইত। ভারতবর্ষের পায় সকলগুলি 
শেষ্ঠ ভাষার মধ্যে বাঙ্গালা, তামিল, ও তেলেও্ড ভাষায় প্রকাশ করার প্রয়োজন এই জন্য ছিল 
না যে, উক্ত সকল ভাষাভাষী অধিবাসী আমেরিকায় ছিল লা। পত্রিকাগুলি আমেরিকায় ব্যবসা- 
বাণিজ্য, চাষবাসে নিযুক্ত ভারতীয়গণের জন্যই প্রকাশিত হইত। 

পত্রিকাতে পাঞ্জাবী এবং হিন্দী ভাষায় রচিত জাতীয় এবং বৈপুৰিক সঙ্গীতও প্রকাশিত 
হইত। অন্যান্য ভাষায় সে সকলের ভাবা প্রদান করা হইত। 

প্রহারক বিভাগে সামরিক ড্রিল এবং অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইত। প্রাক্তন পাঞ্জাবী- 
সিপাহিগণ ধাঁহারা আমেরিকায় প্রচুর জায়গা-জমি লইয়া চাষবাস করিতেন, বিভিন প্রকার 
হস্তশিল্লের কাধ্যদ্বারা অধ্ধোপার্ছীন করিতেন, তাঁহারাই সাহাদে ড্রিল করাইতেন, রিভলভার, 
পিস্তল, রাইফেল চালান শিক্ষা দিতেন। যুক্ত তরবারি, বর্শা, কৃপাণ লইয়া মাচ্চ করা শিক্ষা 
দিতেন, কিন্তু এ সকলের অধিকর্তা কমাগ্ডার-ইন-চীফ ছিলেন শ্বীখানখোজে । 

নূতন সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবক সংগহকাধ্যও পুণ উদ্যমে চলিয়াছিল। 

বোম। প্রস্তুত শিক্ষাদান 

তৎকালের আধুনিকতম প্রক্রিয়া অনুসারে অতি উৎকৃষ্ট উপাদানসমূহ লইয়া বোমা প্ৃস্তত 
করা শিক্ষা দেওয়া হইত। তজ্জন্য একটি লেবরেটারী স্থাপন করা হইয়াছিল। অত্যন্ত সতর্কতার 
সহিত উপাদান চুণ করা, মিশ্িত করা, ফালমিনেট অব মার্কারী (10110111209 01 1%161001/) 
প্রস্তুত এবং বিভিন্ন প্রকার নাইটি ফিকেশন করা হইত, তথাপি মাঝে মাঝে দুর্ঘটনা ঘটিত। 
বোমার পরীক্ষা করার কালে একদিন হরনাথ সিং নামক একজন সদস্যের ডান হাত উড়িয়া 
যায়। 

হরদয়ালের বিদায় গ্রহণ 

লাল হরদয়াল সহসা দলত্যাগ করিলেন। কিন্তু তৎপরই আমেরিকান গতণমেণ্ট তাহাকে 
'এনাকিষ্ বলিয়া গ্রেপ্তার ও অভিযুক্ত করিলেন। তিনি জামীনে মুক্তি পাইয়া ১৯১৪ অব্দে 
সরাসরি “ম্ইজারল্যাণ্ডে” পলায়ন করিলেন । তাঁহার সহসা বিদায়ে পার্টির প্রচার বিভাগের 
সমূহ ক্ষতি হইল। কিন্ত তাহা স্বত্নস্থায়ী। অগৌণে অধ্যাপক বরকতউল্লা পণ্ডিত কাশীরাম এবং 
পণ্ডিত রামচন্দ্র প্রচারক. বিতাগের কর্মীভার গ্রহণ করিলেন। কাশীরাম ছিলেন এক অকৃত্রিয় 
দেশসেবক। তাহার চরিত্র ছিল উদার। স্থার্থলেশশূন্য ছিল তাঁহার যুজি, পরামশ এবং কর্মপন্থা । 
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শ্শিপাওুরক্গ খানখোজে 

তিনি কণ্ট্রাক্টরী করিয়া বেশ অর্থ উপার্জন করিতেন। তীহার সমুদয় অর্থসম্পত্তি এবং নিজের 
জীবন স্বাধীনতা লাভের জন্য উৎসর্গ করেন। 

জরুরী আহবান 

শীখানখোজে যখন এম, এ ডিগ্রী লাভ করিয়া মিনিসাটো৷ ইউনিভাগিটিতে “ডক্টরেট” 
লাভ করার জন্য গবেষণা করিতেছিলেন, সেই সময়ে ১৯১৪ অব্দে পার্ট হইতে এক টেলি- 

গ্রাম পাইলেন, বিশেষ কাধ্যের জন্য তাহাকে কালিফোণিয়া যাইতে হইবে । তিনি ছুটিযা 
গেলেন, শুনিলেন পার্টির সিদ্ধান্ত হইয়াছে অগৌণে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিতে হইবে, 
কিন্ত সংগ্রাম কোথায় তিনি জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না । তখনও পৃথিবীব্যাপী মহাসংগ্রাম 
সুরু হয় নাই। পার পরিকল্পনা ছিল আমেরিকায় অবস্থিত ভারতীয়গণকে বৃটিশের বিরুদ্ধে 
উত্তেজিত করিতে হইবে, তজ্জন্য ছায়াচিত্রযোগে প্রচারকাধ্য চালাইতে হইবে । এই সময়ে 
আমেরিকার পশ্চিম অঞ্চলে বছ সহম্ পাঞ্জাবী কৃষিকম্ম্ে লিপ্ত ছিলেন । তাহাদের মধ্যে শতকরা 
৭৫ ভাগ অবসরপাপ্ত সিপাহী । লর্ড কার্জনের শাসনকালে অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকগণের মধ্যে 
যাহাতে অসন্তোষ বৃদ্ধি না হয় সেই জন্য তাহাদিগকে বিভিন দেশে পরেবণ করাব বিশেষ 
উদ্যোগ চলে। 

থানখোজের বিদায় গ্রহণ 

শ্শীখানখোজের উপর নির্দেশ পড়িল ভারতবর্ষে যাইয়া স্বাধীনতা সংগ্রামের পৃস্তাতির 
জন্য উত্তরপশ্চিম প্রদেশে পৃচার কাধ্য চালনা করা । শ্ীবিষণদাস কোছার নামক এক ইলেক- 
টিকাল ইঞ্জিনিযারিং-এর গ্র্যাজুয়েটসহ খানখোজে কালিফোণিয়। হইতে বিদায় লইলেন। 
তাহারা সিকাগো। হইয়া নিউ ইয়কে উপনীত হইলেন। তথায় মহারাষ্ট্র বৈপ্রবিক গুপ্ত সমিতির 
তেজন্বী যুবক শীআগাসের সহিত তীহাদের সাক্ষাৎ হইল । তাহাকে তাহাদের সমিতি সামরিক 
শিক্ষালাভ করার জন্য পারস্যে পেরণ করেন। তিনিও তাহাদের সঙ্গে যাত্রা করিলেন । তিনজন 
নিউ ইয়ক হইতে গ্রীক মীমারে আরোহণ করিয়া গ্রীক বন্দর পিরিসেস-এ (চ১6:9999) 
অবতরণ করিলেন এবং তথা হইতেই শ্বীবিষণদাস ছায়াচিত্রের যদ্ত্রপাতিসহ ভারত-অভিমুখে 
যাত্রা করিলেন! 

ভারতের বন্দরে উপনীত হওয়া মাত্রই তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া অন্তরীণ করা হয়। তিনি 
বর্তমানে ষধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত কোনে স্থানে একটি চাউল কলের স্বত্বাধিকারী । কিন্ত দুঃখের 
বিষয়, আম্রা গত দৃই বৎসরের মধ্যে মধ্যপুদেশের মৃখ্যমন্্ী এবং অন্যান্য মন্ত্রীকে পত্র দিয়াও 
এ সম্পর্কে কোনো সন্ধান পাই নাই। 

তুরস্ক গমন 

শ্বীথানখোজে এবং আগাসে স্মীরনা (81791118) বন্দরে গমন করেন এবং তৎপর 
কনস্টাপ্টিনোপল যাইয়া জেনারেল এনভার পাশা ও পররাষ্র-সচিব তালাত পাশার সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করেন। এনভার পাশার প্রবতিত আরবী পত্রিকা “জাহানে ইসলাম” প্রকাশক জাবু সৈয়দ ও 
পরমথনাথ দত্তের সঙ্গে তীহাদের পরিচয় হয় | খানখোজে পাশাহুয়কে বলেন যে, তিনি প্রাক্তন সামরিক 
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লোকজন লইয়া গঠিত গদি পাটির সদসা, তাহারা কয়েকটি রেজিমেন্ট গঠন করিয়াছেন। 
তাহাদের অতিপায় এ দলকে বাসরায় আনয়ন করিয়া ভারত আক্রমণ করেন। 

কিন্তু তখনও তুরস্ক যুদ্ধ ঘোষণা করে নাই যদিও রাস্ত্রীয় কাধ্যকলাপে বোধগম্য হইতেছিল 
মে সত্বরই নিবপেক্ষতা ভঙ্গ করিবে। 

এনভার ও তালাত সষর্থন করিলেন। 

শাদরকী সিপ।ইয়ে+ কে। নোটিশ 

তাহাবা ভথা হইতে গদর পার্টিকে একটি ঘোষণাপত্র প্েরেণ কবিযা জানাইলেন যে, পরাস্তা 

পবিষফার হইয়াছে,-সৈন্য দল পাঠাও |? 

যে ঘোষণাপত্র পেবণ করেন. তাহার শিরোনামায় ছিল “'গদরকী সিপাইযো কো নোটিশ” 
অর্থাৎ গদর সৈন্যবাহিনীব পতি ঘোষণাপত্র | ইন তুরস্ক ও জান্বেনীর রাষ্দূতগণের মাধ্যমে 
কালিফোণিয়ায প্রেরিত হইল । তারপর খানখোজে, আগাসে এবং প্রমথ দত্ত কনস্টাণ্িনোপল 
হইতে আলেকজেপ্রিয়েট (/১16%%710116165) গমন করেন। সেই সময়ে তুরস্ক যুদ্ধ ঘোষণা 
করিয়াছে এবং তৎপবই এ সহরে ইংরাজ বৈমানিকগণ বোমাবধণ করে। সেইজন্য তাহাবা 

আলেপ্পো (৯190) চলিয়া গেলেন। আলেপ্পো হইতে কাবাভানের সঙ্গে উপনীত হইলেন। 
তথায় তীহারা পারস্য-সীমাস্তের দিকে অগ্সসর হওযাঁব জন্য একটি অভিযানের ব্যবস্থা কবিলেন। 
তাহারা পা্টিব উদ্দেশ্যমূলক প্রচারপত্র ও পৃস্তকাদি প্রকাশ করিতেও স্ুক করিলেন। তৎপর 
সে সকলই লইয়া পারস্যের বুসাযার নগরে পৌছিলেন। সেখানে বৃটিশ মিলিটারী ভারতীয়- 
গণকে বন্দী করাব জন্য প্রবল চেষ্টা করে সুতরাং তাহারা সিরাজে পলাইয়। গেলেন। স্বদেশী 
যুগের বিপবী পাঞ্জাবের দেশপ্রাণ সুফি অন্থাপুসাদ একটি পারসী বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। 
তিনি তাহাদের আগমনে সবিশেষ আনন্দিত হইলেন। তাবিলেন জীবনের স্বপর বুঝি এবার 
সার্ক হইবে । তাঁহাকেই তথাকার অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া শক্তি সঞ্চযের ব্যবস্থা কবিলেন। 
অতঃপর তাঁহারা নেহেরিজ ও কেরমানের দিকে 'অগরসর হইলেন । কেরমানেই তাহারা 'একটি 

রেডিমেণ্ট গঠনে প্রবৃস্ত হইলেন। তাহাতে ভাৰতীয় এবং তারতের স্বাধীনতা লাভের সংগ্রামে 
সম্পূর্ণ সহানুভূতিসম্পন্ন পারসিকগণকেও লইলেন। পারসী ডেমোক্রেটিক দলের যাহার৷ ভারত্ত- 
স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিতে ইচছুক ছিলেন, তাহাদিগকেও গ্রহণ করা হইল্। 

দাদা চান.জী কেরসাম্প 

আমরা ১৯১৪ অব্দের ওরা সেপ্টেম্বর যে তিনজন সব্বপ্থম বালিনে ব্যারণ ওপেনহাইমের 
সঙ্গে “ভারতবন্ধু জার্থ্েন সমিতি” গঠনের জন্য আলাপ আলোচনা করিয়াছিলাম, তন্মধ্যে 
ছিলেন রসায়ন অধ্যর্থী দাদা চান্জী কেরসাম্প। তিনি জাতিতে পার্শী। সিন্ধু দেশের অধিবাসী 
ছিলেন। তিনি ১৯১৫ অব্দের পথম দিকে একদল অভিযাত্রীর সঙ্গে তুরস্কে পৌছিয়া ভারত 
সীমান্ত অতিক্রম করার জন্য যাত্রা করেন। 

খানখোজে এবং তীহার সহবশ্বগণ কেরসাম্পকে কেরমানে পাইয়া পুলকিত হইলেন। 
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শীপাওুরঙ্গ খানখোজে 

বাদিনের সকল সংবাদ তাহার বাচনিক অবগত হইয়া আশায় উৎসাহে উৎফুল্ল হইলেন । তাহারা 
এবার নিশ্চিত হইলেন যে, বৃটিশের বিষদস্ত উৎপা্টিত হওয়ার সযয আসিয়াছে। 

বেজুটিবাহিনী 

তাহার। প্রমথ দত্তকে বেলুচিস্বান-অভিযুখে প্রেরণ করিলেন । পথে ইংরাজ প্রহরীর গুলীতে 
তিনি আহত হইলেন । তৎপর 'আগাসে ও প্রথকে কেরমানে রাখিয়া খানখোজে বাম-এ চলিয়া 
গেলেন। তথায় তিনি বেলুচিগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করার কাধ্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। বেলুচিদের 
একজন ট্রাইবেল চীক জীহান খাকে দলে পাওয়া গেল। তৎপব সীমান্তের একটি অঞ্চল 
আক্রমণ করিয়া একটি অস্থায়ী গভণমেন্ট ,পরতিষ্ঠা করা হইল এবং জীহান খাকেই তাহার 
শাসক নিযুক্ত করা হইল | ইংরাজ গভণমেণ্ট এ সময়ে ঘুষ দিয়া কয়েকজন তথাকখিত আমীরকে 
হস্তগত করিলেন এবং তীহাদের দ্বারা এক সহগ্ব বেলুচি গঠিত খানখোজের দলকে আক্রমণ 
করাইলেন এবং বেলুচিগণকে বিশেষভাবে পরাভূত করিলেন। এই সংবাদ পাইয়া খানখোজে 
দলের অক্ষত সেনাগণকে লইয়া পুনরায় আক্রমণ চালাইলে ইংরাজ সৈনাগণ তাহাদিগকে 
ঘিরিয়া ফেলিল। সারাদিন যুদ্ধের পর তিনি ইংরাজ সৈন্য কতৃক বন্দী হইলেন। বন্দী শিবিবে 
তিনি শুনিতে পাইলেন যে,'আগাসে ও পরমথের দল পিরাজে প্রত্যাবর্তন করিতে সক্ষম হইয়া- 

ছেন। তৎপর তিনি বন্দী শিবির হইতে পলায়ন করিলেন। একজন দরবেশ তাহাকে নেপিজ 
নামক স্থানে লইয়া যান। সেখানে পৌছিয়া তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, স্থানটি ইংরাজ সেনা 
কর্তৃক অধিকৃত এবং প্রমথ, আগাসে ও তাহাদের সঙ্গী জান্মেনগণও সেখানে জেলে আবদ্ধ | তিনি 
তাহাদের পলায়নের বন্দোবস্ত করিলেন। ইংকাজগণ সুফী অশ্বাপূসাদকে এই সমযে হত্যা 

করিল। 

পারন্াসৈল্যাদলে যোগদান 

খানখোজে বহুপর্কার কন সম্পাদন করেন এবং তৎপর পারস্যসৈন্দলে যোগদান 
করিয়া! ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। কিন্ত ১৯১৯ অব্দে পারস্যসৈন্যদের দল তাহাকে 
ইংরাজের হস্তে অর্পণ করিলেন! এই বন্দী অবস্থা হইতেও তিনি পলাযন কৰিতে সমর্থ হইলেন । 

বৌন্ধে আগমন 

১৯১৯ অব্দের শেষ ভাগে তিনি গোপনে বোথ্েতে আগমন করিয়া বালগঙ্গাধর তিনক 
ও অন্যান্য প্রবীণ দেশকন্ীগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, কিন্ত কেহই তাহাকে আশ্বয় দিতে 
সাহসী হইলেন না| অতঃপর তিনি পুনরায় পলাইয়৷ ইউরোপে গমন করিলেন এবং ফ্রান্সের 
মধ্য দিয়া তিনি বালিনে উপনীত হইলেন । 

বালিনে খানখোজে 

বালিনে তাহার পুরাতন বন্ধু শীভূপেন্্রনাথ দত্ত (পরে বালিনের ডক্টর) ও বীরেন্দ্রনাথ 
চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করিলেন। প্রাক্তন বালিন বিপুবী কমিটির সদস্যগণের 
সঙ্গেও আলাপ-আলোচনা হইল। তিনি ত্বাহাদিগকে বলিলেন যে, ভাবতবর্ষ হইতে যাত্রা 

৭ 



বহির্ভারতে ভারতের মুক্তিপরয়াস 

করার প্রান্ধালে লোকমান্য তিলক তীহাকে রাশিয়া যাইতে পরামর্শ দিয়াছেন। কারণ তিনি 
বলেন, 30119017105 10985 টা 09 ঠি0] 10616, 

রাশিয়। যাত্রা 

১৯২১ অব্দে বীরেন্দরনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্খ ব্যক্তিগণের সঙ্গে 

তিনি রাশিয়ার রাজধানী মস্কো যাত্রা করেন। প্রায় তিন মাস"কাল তিনি তথায় বাস করিয়া 
কোনোভাবে কিছু করিবার ভরসা না পাওয়ায় পুনরায় বালিনেই চলিয়া আসা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা 
করিলেন । মস্কোর পররাষ্ট্র দপ্তরের সাহায্যে প্রশ্নথ দত্তকে পাশিয়া হইতে আনয়নের চেষ্টা 
করিয়া সংবাদ পাইলেন যে, প্রমথ পারস্যে একটি ক্লেনের (০1810) মধ্যে লুক্কাযিত আছে। 
কিন্ত যেদিন তিনি বীরেন্রনাথ ও ভূপেন্দ্রনাথসহ মস্কো ত্যাগ করিলেন, ঠিক সেইদিনই প্রমথ 
যাইয়া তথায় তাহাদের সন্ধান লইলেন। প্রমথ তখন লেনিনগ্রাড ইউনিভাসিটিতে প্রাচ্য ভাষা 
শিক্ষাদানের কাধ্য করিতেন। পরবর্তীকালে তিনি তথায় এক রুশীয মহিলার পাণিগহণ করেন 
এবং তাহার ইগর দত্ত নামে এক পুত্রও আছে। তাহাকে পত্র দিযা আমরা কোন উত্তব পাই নাই। 
সোভিয়েট পত্রিকাদিতে এবং “স্বাধীনতা” পত্রিকায় তাহাব বিবরণ ও চিত্রাদি কয়েক মাস 
পুব্বে পুকাশিত হইয়াছে । 

বালিনে প্রত্যাবর্তন 

তাহারা নবাগত ছাত্রগণের সাহায্যাথ্থ বালিনে 411)0121) ব6৮/৩ 0170 [10017727010 
01680” নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। এই সমযে আমেরিকার সহকন্মী শ্ীহেরগ্বলাল গুপ্তও 
বালিনে ছিলেন, তিনি এবং অন্যান্য ভারতীয় বিপ্ুবীগণ আমেরিকা জার্ম্েনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করার পর মেক্সিকোতে চলিয়া গিয়াছিলেন। মেক্সিকোতে জীবিকার্জন সহজসাধ্য ছিল। এজন্য 
শীথানখোজেও মেক্সিকোতে চলিয়া যান এবং একটি কৃষি কলেজের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হইয়া 
তথায় বাস করেন। তাহার পিতৃদেবের সাজ্ঘাতিক পীড়ার সংবাদ পাইযা তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন 
করার অনুমতির জন্য বুটিশ গভর্ণ মেন্টের দরবারে দরখাস্ত করেন কিন্ত অনুমতি মিলিল না। 

স্বাধীন ভারতের আহ্বান 

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৪৯ অব্দে মধ্যপরদেশ গভণমেণ্ট তাহাকে দেশে প্রত্যাবর্তন 
করার জন্য সাদর আহ্বান জানাইলেন। তাহারা একটি কৃষিবিষয়ক কমিশনে সহযোগিতা করার 
জন্যও তাঁহাকে সদস্য নিব্বাচন করেন। তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ্কালে আমরা সকল বিষয়ে 
পরিষ্কার হইতে পারি নাই, সকল প্রশ্ের উত্তরও তিনি যথাযথভাবে পুদান করেন নাই। 
একটি প্রশু ছিল এই তাহারা কনস্টাঘ্টিনোপল হইতে কালিফোণিয়ায় সংবাদ প্রেরণ করিয়া 
নির্দেশ দিয়াছিলেন, “সৈন্য পাঠাও*”, কিন্তু কত সৈন্য কোন পথে তুরস্কে কখন পৌছিয়াছিল 
তাহা তিনি বলেন নাই, তাহার বিবৃতিতেও পাই নাই। বর্তমান বৎসরে নাগপুরে পত্র দিয়া 
কতকগুলি বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়ার চেষ্টা করিয়াও ব্যথ হইয়াছি। তিনি তাঁহার পিতামাতা, 
গ্রাম, জেল, স্কুল প্রভৃতির নামগুডলি পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্বেও দেন নাই! তিনি বর্তমানে 
নাগপুরেই আছেন কিন্বা-পুনরায় মেক্সিকোতে চলিয়া গিয়াছেন, সে সম্পর্কেও আমরা নিশ্চিত 
হইতে পারি নাই। তথাপি যতটুকু সম্ভব তাঁহার বিবরণ প্রদান করিলাম । 

চা 



প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইন্দো-জার়্েন-কাবৃন্ন মিশানর অধিনায়ক 

রাজা শ্রীম্নহেন্্গ্রতাগ গিঃ 

১৯১৫ ইং অব্দের জানুয়ারী মাসে মথুবা ও বুন্দাবনের দেশভক্ত কর্নবীর রাজা খীমহেস্ত- 
পতাপ স্থইজারল্যাণ্ডে উপনীত হইযাছেন, এই সংবাদ ঝ্লিনে “ভারতবন্ধু জামেন সমিতির" 
পরিচালকমণ্ডলীর গোচরে আসিল | তাঁহারা উৎসাহিত হইলেন। পররাষ্ট দপ্তরের পান সচিৰ 
হ্যার ফন ইয়াগো এবং সহকারী হ্যার ফন সিমারম্যানকে ভারতীয় বিপৰিগণ বিশেষভাবে 
অনুরোধ করিলেন যেন তাহাকে অগৌণে বালিনে আনযন করিতে ক্রাটি না হয়। বেযানে 
জার্মেন রাষ্ট্রদূত এবং জেনেভাব জানেন কনসালকে নির্দেশ দেওয়া হইল, কোন প্রকাবে তাহাকে 
বালিনে পেরণ কবিবাব জন্য। 

রাজ৷ প্রীমহেন্দ্প্রতাপের কর্মতগ্ুপরতা 

রাজা শীমছেন্দ্রপূভাপ জেনেভায উপস্থিত হওয়ার পরই পথমতঃ লালা হরদয়ালেব সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করিলেন, এবং তৎ্পরে তাহাকে লইযা শ্যামাজী কৃষ্ণবমার বাসম্থানে উপস্থিত হইলেন। 

তিনি শ্যামাজীকে বিবিধ পরশ করিয়া জান্মেনীব শক্তি, সব্বদিক দিয়া যুদ্ধ সরঞ্জাম ও মালপত্রাদি 
পাওয়ার সম্ভাবনা এবং এই যুদ্ধ, মহাযুদ্ধে পরিণত হইযা সমগ্র বিশে বিস্তৃতি লাভ করিলে, 
ভারতবধে ভারতীয় বিগ্বিগণের সংগ্রামে জার্মেন কিভাবে কিরূপ সাহায্য দিতে সক্ষম হইতে 
পারে ইত্যাদি বিষয়ে পর পর কয়েক দিন দীর্ঘ আলোচনা করিলেন। রাজ শ্বীমহেন্দ্রপতাপ 
স্বতঃপবৃত্ত হইয়াই জেনেভা জাম্েন কনসাল জেনারেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। কনসাল 

তাহাকে বলিলেন, তিনি তাঁহাকে (শীমহেন্ত্রপুতাপকে) বালিনে প্রেরণ করার ব্যাবস্থা করিতে 
পৃস্তত। কিন্ত রাজা অত সহজে বালিন যাত্রা করিতে সন্ত হইলেন না। তিনি বলিলেন, 
জার্মেন কাইজারের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং যুদ্ধ পরিচালনা সম্পর্কে আলোচনা করার সুযোগ যদি 
তাহাকে প্রদত্ত হয়, তবেই তিনি যাইতে পারেন, অন্যথা নহে । কনসাল জেনারেল সরল- 
ভাবেই বলিলেন যে, তিনি নিজে কখনও কাইজারের সঙ্গে সাক্ষাতের স্থযোগ পান নাই, 

সম্ভবতঃ সহয্নাধিক কনসাল, ভাইস কনসালের মধ্যে কেহই পান নাই। হয়ত রাষ্দূতগণ 

পাইয়াছেন, সুতরাং এ বিষষে কোনোরূপ নিশ্চয়তা দেওয়া তাহার পক্ষে সাধ্যাতীত। 

বালিনে বিপ্রবী কমিটির নায়ক বীরেল্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং পররাষ্টরসচিব-স্মীপে এই 
সংবাদ পৌছিল। ব্যারণ ওপেন হাইম হ্যার ইয়াগোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া এ বিষয়ে আলোচনা 
করিলেন, কিন্তু বালিনে কাইজারের অনুপস্থিতির দরুণ এ বিষয়ে কোন প্রকার সিদ্ধান্ত করা 
সম্ভবপর হইল না। কাইজার কোন দিন প্ৰসীমাস্তে কোন দিন পশ্চিমে, তৎপরদিন হয়ত বা 



আবার বলকানে চলিয়া গেলেন। তাঁহার আহার-নিদ্র৷ নিজস্ব মোটর ভ্যানে, যাহা তীহার টুরিং 
কারের পশ্চাৎ চলে, তাহাতেই সম্পন্ন হয। তখনও এরোপ্রেনে সেপেলীন (29019117) কিংবা 
পাশিভাল বায়ুপোতে তিনি পরিভ্রমণ করিতেন না । যতটুকু শুনিযাছি, তাহাতে বলিতে পারি, 
কাইজার কখনও ব্যোমপথে যাতায়াত করেন নাই। 

দিন দশ পরে, ব্যারণ ওপেন হাইম চট্টোপাধ্যায়কে বলিলেন, কাইজার সম্মতি দিয়েছেন, 
তিনি রাজা শ্বীমহেন্দ্রপুতাপকে সাক্ষাৎ দিবেন। স্বৃতরাং আপনি জেনেভায় চলে যান, রাজাকে 
আশ্বাস দিয়ে, বুঝিষে শুনিষে নিয়ে আজ্জুন। 

কাইজার এক শত বার সাক্ষাৎ দিবেন 

মদাপফল, নিয়ত সব্বকাধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়াব জন্য উদ্দাম বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় স্ুইজার- 
ল্যাণ্ডে ছুটিলেন। রাজ। শীমহেন্দ্রপুতাপের সঙ্গে বীরেন্দ্রনাথের দেখা-সাক্ষাৎ পুৰ্বে হয় নাই। 
এজন্য তিনি অগ্পরে লালা হরদয়ালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। হরদয়াল তাহার পৃব্বপরিচিত। 
লগ্তন ও প্যারিসে এক সঙ্গে ছিলেন, বৈপ্রবিক কাজকর্ণ করিয়াছেন। ১৯০৯ অব্দে কলিকাতার 
স্ুপরসিদ্ধ জাতীয়তাবাদী ইংরেজী দৈনিক 'বন্দে মাতরষ' বন্ধ হইযা যাওষার পর ম্যাডাম ভিকাজী 
কামার উদ্যোগে একখানা মাসিক বৈপবিক পত্রিক। “বন্দে মাতরম্ঁ নাম লইয়া প্যারিস হইতে 
বাহির হয়। সে সমযে হরদযালকে লণ্ডন হইতে আনযন কৰিয়া উক্ত 'বন্দে মাতরম্ব' সম্পাদনার 
ভাব অর্পণ করা হয়। 

হরদয়াল হইতে রাজা শীমহেন্দ্রপূতাপের রাজনৈতিক এবং বর্তমান বৈপ্রবিক মতামত 
সম্পর্কে চট্টোপাধ্যায কতটা আভাস পাইয়া শীমহেন্ত্রপূতাপেব সঙ্গে সাক্ষাৎ কবিতে গেলেন। 
রাজার দন লাভ করিয়া তিনি সবিশেষ পীত হইলেন। 

রাজাও এই বিখ্যাত বিপরবী বীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে কথোপকথনে আনন্দিত হইলেন। বীরেন 
নাথকে পাইয়া তিনি অন্তর খুলিযা অন্তরের অন্তস্থলে নুক্কামিত আশা-আকাঙ্খা, বৃটিশের প্রতি 
দীর্ধকালের পুঞ্জীভূত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার সঙ্কল্প ঘোষণা করিলেন। উভয়ের মধ্যে করমর্দন 
হইল। 

শ্বীযহেন্ত্রপুতাপ গ্রশ্ব করিলেন, “হিজ ম্যাজেম্টী দি কাইজার কি আমাকে সাক্ষাৎ 
(481010706) দিবেন ?”? 

চ্টো উত্তরে বলিলেন, “নিশ্চয়ই দিবেন, এক শত বার সাক্ষাৎ দিবেন।” 

রাজার চোখে-মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। দীধকাল উভয়ের মধ্যে আলোচনা হইল। 

১৯১৫ অব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী, চট্টোপাধ্যায় শ্রীষহেন্্রপ্ুতাপসহ বালিনে পত্যাবর্তন 
করিলেন। হরদয়ালও আঙিলেন কিন্ত তাহাদের সঙ্গে নহে, পৃথক। 

১০ 



রাজা শীষহেন্দ্রপরতাপ সিং 

দ্রীমহেক্জপ্রতাপের পরিচয় ও বাল্যজীবন 

উত্তরপ্রদেশের আলিগড় জেলাস্তর্গত মুরসানের (1 0151191)) রাজা ধনশ্যাম সিং-এর তৃতীয় 
পৃর্র শ্রীমহেন্দ্রপূতাপ ১৮৮৬ অব্দের ১লা ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। মোগল আমলে যখন 
এই পরিবার এতদঞ্চলে সামস্তন্পতিরূপে রাজ্যশাসন করিত, সেই সময়ে এই পরিবারের অধি- 
নায়ক মোগল সম্াট কর্তৃক রাজাবাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হইতেন। পরবর্তী কালে উনবিংশ 
শতাব্দীর পথম দিকে, যখন বৃটিশ রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্যম চলিল, তখন মুরসান রাজ্য তাহার 
বিরোধিতা! কবিল, ফলে সংগ্রাম বাধিল। মুরসানরাজ পরাজিত হইলেন। রাজ্যশাসন ক্ষমতা 
বিলুপ্ত হইল, মাত্র কয়েক শত গ্রামের ভূম্যধিকারীরূপে বর্তমান রহিলেন | রাজাবাহাদুর উপাধি 
বজায় রহিল এবং আজ পর্যন্ত রহিয়াছে । বর্তমানে রাজা শ্রীমহেন্দ্রপৃতাপের ভ্রাতুংপুত্র বাজা 

কিশোরীরমণ সিং বাহাদুরই উক্ত মুরসান ষ্রেটের উত্তরাধিকারী । 

তিন বৎসর বয:ক্রমকালে শীমহেন্দ্রপুতাপ হাতরাসের রাজা হরনারায়ণ সিং সাহেৰ কর্তৃক 
পোষ্যপূত্ররূপে গৃহীত হইলেন। হাতরাস রাজোব অধিপতিও এক সমযে স্বাধীন নৃপতিরূপে 
রাজ্যশাসন কবিতেন, তিনিও বৃটিশেব বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করার অপরাধে ১৮১৮ অব্দে স্বাধীনতা- 
চ্যুত হন। দীর্ধকাল পর তিনি বুটিশের সঙ্গে একটা মীমাংসা করিয়া কতকগুলি গামের জমিদারী 
স্বত্ব পাইয়া আলিগড়ে বসতি স্থাপন কবিলেন। | 

রাজা হরনারায়ণ সিং শ্বীমহেন্রপতাপকে পরম দেহের সহিত লালন-পালন করেন । কিন্তু 
পাবিবারিক গগ্ুডগোলের জন্য শীমহেন্দ্রপুতাপের জীবন বিপনু হইতে পাবে, এরূপ 
আশঙ্কা করিয়া তাঁহার পিতা ঘনশ্যাম সিং শীমহেজ্প্রতাপকে নিজ পবিবারে আনিয়া 
রাখিলেন। | 

শিক্ষা 

মুরসানে রাজপরিবারের একজন বিশ্বস্ত ক্ষোরকার ছিল তাহার অভিভাবক । একজন পগ্ডিত 
তাঁহাকে হিন্দী এবং আর একজন যৌলবী তাহাকে পাশী পড়াইতেন। 

১৮৯৫ অব্দে আট বৎসর বয়সে, শ্বীমহেন্দ্রপতাপ আলিগড়ে গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুলে ভন্তি 
হইলেন কিন্তু সত্বরই তাহার পিতার বন্ধু স্যার সৈয়দ আহাম্মদ খ৷ (917 9880 /1)9101090 
৮091) প্রতিষ্ঠিত গ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজিয়েট স্কুলে অধ্যয়ন শুর করেন। তিনি কলেজ- 
বোডিং-এর চারটি কক্ষবিশিষ্ট একটি বাংলোর দু"টি কক্ষ অধিকার করিলেন । তাঁহার সঙ্গে দশজন 
পরিচারক থাকিত। অপরাহে গাড়ী চড়িয়া সহর ও সহরতলী প্রদক্ষিণ করাও তাঁহার দৈনন্দিন 
জীবনের একটি অঙ্গ ছিল। 

হরনা'রায়ণ জিং-এর স্ৃত্য 

সহসা তিনি হাতরাস হইতে সংবাদ পাইলেন .যে, দত্তকগৃহীতা৷ পিতা৷ হরনারায়ণ সিং-এর 
মৃত্যু হইয়াছে । স্বৃতরাং তাহাকে বৃন্দাবনে যাইয়া মুগ্ডিতমস্তকে শ্াদ্ধকাধ্য সম্প করিতে 
হইল। স্কুলে অধ্যয়নকালে তর্কে এবং আলোচনায় বিশেষ বুদ্ধিসম্পলু বলিয়া তাহার সুখ্যাতি 
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বহির্ভারতে তভাবতের মুক্তিপ্রয়াস 

ছিল। গণিতে তাঁহার প্রতিভা ছিল কিন্ত ইংরের্জীতে ততটা শক্তি ছিল না। তথাপি অতি 
সহজেই এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন কিন্ত এফ, এ, পরীক্ষায় দুই বারে সফল হইলেন। 

এমনই সময়ে হাতরাসের গদি তাহার ভাগ্যে নিহকণ্টক হইল ' সুতরাং কলেজ ত্যাগ 

করিয়া তিনি হাতরাসে গমন করিতে বাধ্য হইলেন । 

দেশভ্রমণ 

কলেজে অধ্যয়নকালেই শ্ীমহেন্ত্রপূতাপ তাহার এঠ্রেটের কোর্ট অব ওয়ার্ডসু হইতে 
দেশভ্রমণ এবং তীধ্যাত্রার জন্য প্রচুর অর্থ পাইতেন। ১৯০৪, ১৯০৫ এবং ১৯০৬ অব্দে 
তীহার স্থুযোগ্য সহোদর কনোয়ার বলদেও সিং সহ তিনি বহু স্থান দশন করেন। পুরী, 
কঞ্জিতরম, রামেশুর, গয়া, কাশী, পুয়াগ প্রভৃতি তীরস্থানে হিন্দুর অবশ্য কর্তব্য ক্রিয়াকাণ্ড 
সমাপ্ত করিয়া তিনি এক এক বার দুই মাস আড়াই মাস পরিভ্রমণান্তে তাহার বোডিং-এ প্রত্যা- 
বন্তন করিতেন। 

বিবাহ 

কলেজে অধ্যয়নকালেই ঝিন্দ ষ্েটের রাজকুমারীর সঙ্গে শীমহেঙ্ছপুতাপের বিবাহ হয়। 
ঝিন্দ, পাতিয়ালা এবং নাতা এই তিনটি ষ্েটের অবস্থান সামরিক দিক দিয়৷ অত্যন্ত ট্রেটেজিক 
বলিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি সব্বসময়েই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন । জার্মেনীতে নানা- 
স্বানেই এ সম্পর্কে বছ আলাপ-আলোচনা শুনিয়াছি। আফগানিস্থান ভারত আক্রমণ করিলে 
কিংবা বৃটিশ ইপ্ডিয়া আফগানিস্থান অধিকারের আকাঙ্খা লইয়া অগ্রসর হইলে এই তিনটি 
ট্রেটের গুরুত্ব অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে । এই তিনটি গ্রেট আত্মীয়তা, কৃটুষ্িতাসূত্রে দীধকাল যাবৎ 
সংবদ্ধ। এই তিনটি ছ্রেটেরই পৃববপুরুষ, সর্দার ফুল সিং নামে এক পরাক্রমশালী পুকষ ছিলেন। 
তাহা হইতেই এই তিনটি ষ্টেট “ফুলকিয়ান ষ্েট' বলিয়া পরিচিত হইত। 

শীমহেন্দ্রপূতাপের সঙ্গে তাহার নববিবাহিতা পরীও আলিগড়ে গমন করিলেন এবং 
কলেজের বাহিরে একটি বাংলোতে পরিচারিকাগণসহ বাস করিতে লাগিলেন । 

কংগ্রেসে যোগদান 

১৯০৬ অন্দে কলিকাতার কংগ্রেসে যোগদানের জন্য তিনি বিশেষ ব্যাকুল হইলেন। 
কিন্ত তীহার শশুর ইহাতে ঘোরতর আপত্তি তুলিলেন, তথাপি শ্রীমহেন্দ্রপূতাপ কংগ্রেসের 
স্বদেশীমন্রে দীক্ষিত হইয়া রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তিনি মনেপাণে স্বদেশী ধৃত পালন 
স্বদেশী প্রচারে দৃঢ়পৃতিজ্ঞ হইলেন। নানাবিধ দেশীয় শিল্প প্রস্তুতির প্রতিও তাহার সবিশেষ 
আগ্রহ দেখা গেল। 

প্রথম ইউরোপ পর্যটন 

১৯০৭ অব্দে শীমহেন্ত্রপূতাপ তাহার পত্ধীসহ ইউরোপ পধ্যটনে বাহির হইলেন । তাহার 
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রাজা শীমহেন্্রপতাপ সিং 

পুৰেব ভারতের বিভিনু প্রদেশে অবস্থিত দর্শনীয় স্থানসমূহ পরিদর্শন করিয়া পৃসিছ। তীরঘস্থান- 
সমূহে শাস্ত্রানমোদিত ধ্নকাধ্য সম্পন্ন করেন। ইউরোপে যাইয়া বছ স্থান দশন কবেন, তাহা 
কতকটা আশী “দিনে ভূ-প্রদক্ষিণের' মত অতি সংক্ষিপ্ত হইয়াছিল | তাহারা প্রথমে লগ্ন 
তৎপরে আমেরিকা ' হইতে ক্যানাডা, ভ্যাঙ্কুবার দেখিয়া জাপানে, গেলেন এবং জাপান হইতে 
১৭ই ডিসেম্বর বোম্বে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 

প্রথম পুত্রের নামকরণ 

ইউরোপ হইতে পুত্যাবর্তনের পরই তিনি বৃন্দাবনের বাটীখানার আমূল পবিবস্তন সাধন 
করিলেন এবং তৎপরই তিনি তাহার প্রথম সস্তান গৃথম পুত্রের নামকরণ উৎসবের আয়োজনে 
মনোযোগী হইলেন। নিমন্ত্রণ-পত্র মুদ্রিত হইল, তাহাতে লেখা ছিল যে, পরবর্তী আগষ্ট 
মাসে যখন ঝুলন উৎসব বৃন্গাবনে হইবে, সেই সময়ে তাহার প্রখম পুত্রের নামকরণ 
হইবে। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজী অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য বিশেষতাবে অনুরুদ্ধ 
হইলেন । 

এই উৎসব উপলক্ষে বনু গণ্যমান্য ব্যক্তি গহনা, পোষাক পরিচছদ এবং নানাপুকরা 
উপহার লইয়া উপনীত হইলেন, মালব্যজী'ও যথাসময়ে আসিলেন। ঝুলনের দিনে প্রাতঃকাল 
হইতে নান্দীমুখ, পূজা, পাৰণ ও হোম আরম্ভ হইল, বিবিধ পুজাপাবণে বাদ্ধণ-পণ্ডিতগণের 
কণ্ঠস্বর আকাশে-বাতাসে প্রতিত্বনিত হইতে লাগিল। তৎপরে একটি সভার অধিবেশন হইল, 
রাজা শীমহেন্্রপ্রতাপ দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, “আজ এই পুণ্য তিথিতে নামকরণ উৎসবে 
যোগদানের জন্য আমি আপনাদিগকে সাদরে আহ্বান করিয়াছি, আপনারা উপস্থিত হইয়া 
আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন, কিন্ত আমার একটি গুরুতর অপরাধ হইয়াছে, আপনাদিগকে প্রকৃত 
কথা আমি ভাঙ্গিয়া৷ বলি নাই। বহু সন্মানিত অতিথিবৃন্দ! আমার পুত্র সন্তান এখনও জন্মে 
নাই, আমার কোনও সন্তানই জন্মগ্রহণ করে নাই, যাহার নামকরণ করিবার জন্য আজ যাগযজ্ঞ, 
দেবার্চন এবং সব্বপ্রকার আনন্দকর উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছে, তাহা আমার জীবনের বছু- 
আকাঙ্ঘিত, বহু পরিকল্িত একটি টেকনিক্যাল কলেজের নামকরণ ও দ্বারোদৃঘাটন।” শ্োতৃ- 
মণ্ডলী বিস্মযে চমকিত হইলেন, চতুদিক হইতে করতালি, শঙ্খধ্বনি, খোল-করতাল-বাদ্য 
চালিল। লক্ষৌর সব্বোৎকৃষ্ট ব্যাণ্বাদ্য দ্বাবা উৎসবের বৈশিষ্ট্য ঘোষিত হইল। সভায় একটু 
শৃঙ্খল। ফিরিয়া আদিলে তিনি বলিলেন, “এখন জাপনারা বলুন, আমার এই সন্তানটির কি 
নামকরণ হইবে ?" 

কেহ কেহ বলিলেন, রাজা শীমহেন্ত্রপতাপ টেকনিক্যাল ইনষ্টাটিউশন, কেহ বা বলিলেন, 
ঘনশ্যাম দাস সিং টেকনিক্যাল একাডেমি, আবার কেহ বলিলেন, আপনার পোষ্যগ্রহীতা 

পিতা হরনারায়ণ সিং টেকনিক্যাল কলেজ ইত্যাদি । 

শীমহেন্দ্রপৃতাপ বলিলেন, “সব্বসাধারণের জন্য একটি “পাবলিক ইনষ্টিটিউশন' প্রতিষ্ঠিত 
হইতেছে। তাহাতে কোন “প্রাইভেট” নাম দেওয়া উচিত নহে । কলেজটির নাম হইবে প্রেষ্ 
মহাবিদ্যালয় ।' ইহাতে সম্পূর্ণ বিনাব্যয়ে ছাত্রগণ বিভিনু শিল্পকাধ্য শিক্ষার সুযোগ পাইবে ; 
অতএব ইহাকে “0০11929 ০01,09০ নামকরণ করাই কর্তব্য হইবে ।” তাহাই সব্বসম্মতিক্রমে 
গৃহীত হইল। 
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বহির্তারতে ভারতের মুক্তিপ্রয়াস 

কলেজে শিক্ষাদান 

১৯০৯ অন্দের ২৪শে মে কলেজের শিক্ষাদানকাধ্য আরম্ভ হইল। ইউরোপ পন্দিত্মণকালে 

রাজা শীমহেন্্রপুতাপ বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, কারিগরী শিল্প-বিস্তার ব্যতীত 
কোন জাতি উনৃত হইতে পারে না। 

তাহার প্রতিষ্ঠিত “প্রেম মহাবিদ্যালয়” বৃন্দাবনের “ক্রি ইণ্ডাষ্টিযাল এও আট ন্যাশন্যাল” 
কলেজের পৌনঃপুনিক ব্যয় নিব্বহার্থে তিনি পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এবং ডক্টর তেজবাহাদুর 
সাপুচ্র সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বাঘিক ৬৩,৫০০ টাক! আয়ের ভূ-সম্পত্তি উৎসর্গ করিলেন। 
তীহার আকাঙ্খ। ছিল, তাঁহার সমগু জমিদারী 'হাতরাস এষ্েট ই দান করিবেন। কিন্ত আইনত 
তাহা সম্ভব হইল না। 

দ্বিতীয় বার ইউরোপ যাত্রা 

“পম মহাবিদ্যালয' চালনার কালে তাঁহার মনে হইল, পুনরায় ইউবোপ যাইয়া বিভিনু 
শিল্প-বিদ্যালয়সমূহ বিশেষভাবে দর্শন করিবেন। এজন্যই ১৯১১ অন্দে তিনি দ্বিতীয় বার 

ইউরোপ পরিভ্রমণে বাহির হইলেন। 

টিপলী যুদ্ধে স্বেচ্ছাসেবার প্রচেষ্টা 

১৯১১ অব্দে ইটালী টিপলী আক্রমণ করিল। সেই সমযে দিল্লীব প্রসিদ্ধ দেশকন্মী ওকর 
আনসারী (15875) “রেড ক্রিসে“ট সোসাইটি' প্ৃতিষ্ঠ। করিয়া তুরস্কের সৈনিকগণের সেবা- 
কাধ্যের জন্য স্বেচছাসেবকদল প্রেরণ করিলেন। একই সময়ে রাজ শীমহেন্ত্রপতাপও সহসা 
কনষ্টাম্টিনোপল চলিয়া গেলেন, তিনি তখায় যাইয়া নানাভাবে চেষ্টা করিলেন যাহাতে এ 

দলে যোগ দিতে পারেন। কিন্তু তিনি সফলকাম হইলেন না। কি জন্য ডক্টর আনসারী 
তাহাকে গ্রহণ করিলেন না, তাহা বোধগম্য হইল না। সম্ভবতঃ বৃন্দাবনের একজন নৈষ্টিক 
বৈষ্ণুৰ বলিয়াই তাহাকে গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিলেন। 

জার্মেনী যাত্র। 

১৯১৪ অব্দের গ্রীম্মকালে এ্যাংলো-জান্মেন সংগ্রাম বাধিষা গেল। ইহার সুচনা হইতেই 
নানা কারণে রাজা শ্ীমহেন্দ্রপতাপের সহানুভূতি জারন্মেনীর প্রতি দেখা গেল। তিনি জার্মেনীর 

বিজয়লাভ সব্বাস্তঃকরণে আকাঙ্খা করিতেন। 

১৯১৪ অব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি শীহরিশচন্ত্রকে সঙ্গে লইয়া বোম্বে হইতে লগুন যাত্রা 
করিলেন। হরিশ্চন্্র মহাত্মা মুন্পীরামের জ্োষ্ঠ পুত্র, মুন্পীরামই পরবর্তীকালে স্বামী শদ্ধানন্দ 
নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 

টিমার মাসেল বন্দরে পৌছিলে টিমারের যাত্রা শেষ হইল, কোন দুর্বোধ্য কারণে টিনার 
লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করিতে নিষিদ্ধ হইল। 
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রাজা শ্ীমহেন্দ্রপতাপ সিং 

তীহার। জেনোয়। পধ্যন্ত ট্রেণে যহিয়া তথ। হইতে সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভা সহরে চলিয়া 
গেলেন। তথ। হইতে কিভাবে, কখন বালিনে উপনীত হইয়া এই দেশতপ্ত রাজ শ্ীমহেন্্- 
প্রতাপ স্বাীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায় সংযোগ কবিলেন, তাহার কতকাংশ 
প্রবন্ধের প্রথম দিকে বিবৃত করিয়াছি । 

বালিনে রাজা শ্রীমহেক্দর প্রতাপ 

বালিনে উপস্থিত হইলে ভারতীয় বিপ্রবী কমিটি কর্তৃক রাজা শীমহেন্দ্রপূতাপকে হোটেল 
কণ্টিনেপ্টালে বাসস্থান দেওয়া হইল। তিনি বলিলেন, “আমার খরচপত্র আমিই দিব ।” 

তিনি “ভারতবন্ধু জান্বেনগণ' এবং ভারতীয় বিপ্রবিগণ কর্তৃক বিশেষভাবে সংবদ্ধিত 
হইলেন, নান! স্থানে তাহার সম্মানার্ধে প্ীতিভোজ এবং টি পার্টি দেওয়া হইল। 

পররাষ্ট্র দপ্তরে যাইযা তিনি বলিলেন, “ভারতীয় বিপুৰী কমিটি আফগানিস্থানের আমীব 
দ্বারা বৃটিশ-ভারত আক্রমণ করাইবার জন্য যে পরিকল্পনা করিতেছেন আমি তাহাই রূপাযিত 
করিতে ব্যগ্র। কমিটির সদস্যগণ ভাবিতেছিলেন, কিতাবে কাহা দ্বারা কাবুলে আমীরের 
নিকটে একটি ডেপুটেশন বা ইন্দো-জান্বেন কাবুল মিশন পাঠাইবেন, আমিই তাহ লইয়া যাইব, 

পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্তাগণ সবিশেষ পুলকিত হইলেন 1” 

এই সময়ে চ্যান্সেলার হ্যার ব্যাথম্যান ফল হলওযেগ তীহাকে তাহার মঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে 
আহ্বান করিলেন । কবাচী বন্দরের প্রাক্তন জান্বেন কনসাল জেনারেল হ্যাব নমেনহোৌফারকে 
পররাষ্ট্র সচিব রাজার পরিষদ নিযুক্ত করিলেন। 

পুর্ব-সীমান্ত পরিদর্শন 

বাজ। শ্বীমহেন্দ্রপতাপ রণক্ষেত্র দেখিবার আকাঙ্খ। প্রকাশ করিলে, পবরাষ্র দপ্তর রণসচিবের 
নিকট অনুরোধ জানাইলেন। রণসচিব সত্ববই তীহাকে পৃব্ব-সীমান্তের একটি রণক্ষেত্রে যাইয়া 
আর্টিলারী, ক্যাভালরী এবং ইনফেণ্টীর রণকৌশল দর্শনের স্থুযোগ দিলেন। বড় বড় কামান- 

শ্রেণীর নির্গত বৃহদাকাবের গোলা বছ দূরে পতিত হইয়া যে দারুণ বিস্ফোরণ ঘটায় এবং 
ফলে সে সময়ে ফেব্রুয়ারী মাসের প্রচণ্ড শীতে জমাট-বাধা বরফময় বাড়ী-্বর কেমনতাবে 
মুহূর্তে বসিয়া পড়ে, তাহাও শ্বীমহেন্রপতাপ তীক্ষ টেলিস্কোপ দ্বারা দেখিতে পাইলেন। 
মহেক্্রপতাপের সঙ্গে ছিলেন তাঁহাব পারিষদ হ্যার নয়েনহৌফার, তাহাদের সঙ্গে ছিলেন 

তুরস্ক পালিয়ামেন্টের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট, টিউনিসের মিঃ আবদুল করিম এবং তীহার জার্োন 
পারিষদ। এই চারিজনের একটি দল রণক্ষেত্র পরিভ্রমণ করিল। পূর্ধ-নির্ধারিত মত এই দল 
পোলেও-সীমান্তে 'লজে' (]:9৫%9) যাইয়া ফিল্ড মার্সেল ম্যাকেনসনের আতিথ্য গ্রহণ করিল, 
সেনাধ্যক্ষ ম্যাকেনসন তীহাদের সন্মানার্থে একটি প্রীতিভোজের“অনুষ্ঠান করিলেন। তাহাদিগকে 
সব্বাপেক্ষা ট্রেটেজিক ট্রেঞ্চ এবং সব্বাপেক্ষা ভারী কামানসমূহের গোলাবর্ধণ প্রদর্শন করিলেন। 

কিন্ত যখন সহসা রূশ আর্টিলারীর গোলাবর্ষণ সুরু হইল তখন তাঁহারা অতি সন্বর পশ্চাতে 
হিরা আসিলেন| দারুণ শীতে তাঁহারা প্রায় জমিযা যাইতেছিলেন, সুতরাং তাহাদিগকে 
বাপিনে প্রত্যাব্ত্ত করা হইল। 
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বছিভারতে' ভারতের যুজিপয়াস 

ভারতের নৃপতিবৃন্দের নিকট প্জপ্রেরণ 

বালিনে পৌছিয়৷ শীমহেন্দ্রপৃতাপ জানবেন সামাজ্যের চ্যান্শেলার হ্যার ফন ব্যাথম্যান 
হুলওয়েগের পরামর্শে ভারতের ছাক্বিশ জন নৃপতির নামে চিঠি পৃস্তত করিলেন, তন্মধ্যে 
বাংলাদেশের কাশিমবাজারের জমিদার মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের নামেও একখানা 
চিঠি লিখিত হইল। রাজা শ্বীমহেন্দ্রপুতাপ বলেন, তাহার ইউরোপ যাত্রার পুর্বে, তিনি যখন 

বৃন্দাবনে, তাহার প্রেম মহাবিদ্যালয়ে'র উন্মতিবিধানকাধ্যে ওতপোতভাবে জড়িত ছিলেন, 
সে সময়ে উক্ত মহারাজা যাইয়া প্রেম মহাবিদ্যালযে উপস্থিত হইলেন এবং বিদ্যালয় চালনায় 
তাহার (শীমহেন্্রপতাপের) গঠন পতিভা লক্ষ্য করিয়া অতীব আনন্দিত হইলেন। মহারাজা 
মণীন্দ্রচন্দ্র তাহার সঙ্গে দীর্ধকাল উক্ত মহাবিদ্যালয়ের তবিষাৎ সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করিলেন 
এবং বহুবিধ পরশু করিয়। বিদ্যালয় সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য জ্ঞাত হইলেন । এই সময়ে শীমহেন্্র- 
প্রতাপ এই বাঙ্গালী ভূত্বামীর দেশপ্রেম এবং জাতীয় জীবন গঠনে উৎসাহ লক্ষ্য করিরা সবিশেষ 
গীত হইয়াছিলেন। এ জন্যই রাজন্যবর্গের ([২01176 701170655 0 []018) মধ্যে তাহার 
পরিচিত ব্যক্তিগণের তালিক৷ প্রস্তুত করার কালে শ্ীমহেন্দ্রপতাপ মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের নামটিও 
তালিকাভুক্ত করেন। পত্রগুলি স্থুইজারল্যাণ্ড হইতে ডাকযোগে প্রেরিত হইয়াছিল। 

কাইজারের সাক্ষাৎকার (4,4016706) 

কাইজারের সঙ্গে সাক্ষাতের দিন ঘনাইয়া আসিল। নিদিষ্ট দিনে বালিন পররাষ্ট্র সচিবের 
এ্যাসিষ্টাণ্ট হ্যার ফন সিমারম্যান (21211701109101)) রাজা শীমহেন্দ্রপতাপকে লইযা টিযার- 
গার্টেন অঞ্চলে অবস্থিত এক রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। রাজাই নিদিষ্ট কক্ষে প্রথমে প্রবেশ 
করিলেন, পশ্চাতে গেলেন হ্যার সিমারম্যান। কাইজার কক্ষে একাই দণ্ডায়মান ছিলেন, 
শীমহেন্দ্রপুতাপ ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হইলেন এবং তৎপরে ভারতীয় প্রথায় নমস্কার জানাই- 
লেন। কাইজার অগ্রসর হইয়৷ দক্ষিণ বাহু প্রসারিত করিলেন, করমর্দান হইল। কাইজার 
ততৎ্পরে ইংরেজী ভাষায় আলোচনা সুরু করিলেন । 

হ্যার সিমারম্যান কিঞ্চিৎ বাম দিকে একটু পশ্চাতে দণ্ডায়মান রহিলেন। 

কাইজার বলিলেন, “একটা ভবিষ্যদ্বাণী আছেঁ-ভারত্বে ইংরেজ রাজত্ব এই সময়েই 

ধ্বংস হবে)” 

শীমহেল্্রপুতাপ- হা, ইওর ম্যাজেষ্টি। তারা নিজেরাই ভারতে এরূপ বলে থাঁকেন, 
এক শত বৎসর রাজ্য শাসনের পর তাদের প্রস্থান! ইতিমধ্যে তাঁদের যাবার সময় হয়ে 
গেছে।” 

কাইজার এই সাক্ষাতের জন্য বিশেষভাবেই প্ৃস্তত ছিলেন। রাজ্যের গুরুদায়িত্বের উপর 
ও জার্ধেন সেনাবাহিনীর প্রধান অধ্যক্ষের কঠোর কর্তব্যের মধ্যে তিনি যে পাঞ্জাবের ফলকিয়ান 
স্টেটের (৮10110917 96866) সঙ্গে শীমহেন্ত্রপুতাপের সম্পপকের কথা বিস্মৃত হন নাই, ইহা 
খুবই আশ্চর্যের বিষয়। তিনি বলিলেন, “আফগানিস্থান হইতে একটা আক্রমণ চলিলে বিশ 
(31)199), পাতিয়ালা এবং নাভা স্টেটের একটা বিশেষ ট্রেট্েজিক অবস্থা দেখা মাবে।” 
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রাজা শীমহেন্্প্রতাপ সিং 
রাজা শ্ীমহেন্ত্রপূতাপ বলেন, কাইজারের সঙ্গে কথাবার্তী খুবই বন্ধুত্পূণ বলিয়া তিনি 

সবিশেষ পীত হইলেন। 

গায় কূড়ি মিনিট কাল কথাবার্তা হয়। বিদায়কালে কাইজার বলেন, “আফগানিস্থানেৰ 
আমীরকে আমার প্রীতি সম্ভাষণ দিতে ভুলবেন না।” ৰা 

কাইজার রাজা শ্রীমহেন্দ্রপূতাপকে জানবেন অর্ডার অব দি রেড ইগল (২০০ 
[58819) সন্মানে ভূষিত করিলেন। তিনি শ্বীমহেন্দ্রপুতাপের প্রস্তাবিত মিশন সম্পর্কে 
উৎসাহ প্রদশন করেন এবং তাহার নিজ দস্তখৎসহ একখানা পত্রও আমীরের নামে লিখিয়া 
দিয়াছিলেন। 

বালিনে অধ্যাপক মৌলানা! বরকতউল্লা 

. বাপিন কমিটি প্রতিষ্ঠিত হওযার অনতিকাল পরেই কষিটির দুই জন সদস্য শী এন, এস, 
মারাঠে ও ধীরেন সবকার আমেরিকাষ গমন করিয। গদর পাটির কন্মীগণকে বালিনের উতমাহ- 
পূণ পরিবেশের বর্ণন৷ প্রদান করেন। গদর পাটির অন্যতম কন্াী অধ্যাপক মৌলানা বরকতউল্লা 
সহকশ্খ্রী বন্ধুগণের সঙ্গে পরামর্শ করিয়৷ বালিনে চলিয। আসেন। তিনি ঝলিনে উপনশীত হইয়া 
বালিন কমিটির পরিচালকবর্গ বিশেষভাবে বীব বিপবী বীরেন্রনাখ চটোপাধ্যায়েব নিকট 
বাচনিক অবগত হইলেন যে, বৃটিশেব ভাবনীয় এবং মধ্যপাচ্যের যুদ্ধবন্দী সৈনিকদিগকে লইযা 
ভারত উদ্ধারের জন্য একটি স্বেচ্ছাসৈনিক বাহিনী গঠনের পরচেছ্টা গত সেপৌগ্বর মাস হইতেই 
চলিযাছে। বরকতউল্ল। উল্লসিত হইলেন, তিনি এই কাধ্যে জীবন উৎসর্গ করিতে প্রাতিশর্গতি 
দিলেন। দাদা চান্জী কেরসাম্প, সিদ্দিক, রহমান পৃভৃতির সঙ্গে তিনিও প্রত্যহ বিভিন ক্যাম্পে 
যাইয়া বন্দিগণ হইতে সংগৃহীত স্বেচ্ছাসৈনিকগণকে কুচকাওয়াজ করাইতে লিড হইলেন। 
তিনি নিজে গদর পাটির মিলিটারী ট্রেনিং ক্যাম্পে অবসরপ্রাপ্ত ভারতীয পাঞ্জাবী অকিসারগণের 
নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তাহাকে পাইয়া বন্দিগণ সবিশেষ উৎসাহিত 
হইলেন । 

ডক্টর কন হেনটিগ 

ডক্টর ফন হেনটিগ জান্বেনীর একজন অতি বিচক্ষণ প্রথম শেঁণীর ডিপ্রোমেট | বালিন 
পররাষ্ট্র দপ্তর রাজা শীমহেন্দ্রপতাপকে তীহার সঙ্গে পরিচয় করাইয়৷ দিলেন । আলাপ-আলো- 
চনার পর স্থির হইল তিনি রাজ শীমহেন্্রপতাপের সঙ্গে ইন্দো-জার্ষেন কাবুল মিশনে সহযাত্রী 
হইবেন। তিনি একজন সুদক্ষ মিলিটারী অফিসার, সুনিপুণ রাজনীতিবিদ এবং দূরদশী মিশন 
পরিচালক ছিলেন, তাহারই সঙ্গে রাজ শ্ীমহেন্দ্রপুতাপ, মৌলানা বরকতউল্লা এবং কিছুসংখ্যক 
আফগান আক্রিদী স্বেচ্ছাসেবক যাত্রা করিলেন। ১৯১৫ ইং জব্দের ১০ই এপ্রিল রাত্রে 
ভিয়েনা এক্সপ্রেস ট্রেন ধরিয়। তীহারা বালিন ত্যাগ করিলেন। ভিয়েনায় পৌছিযা তীহারা 
মে হোটেলে স্থান নিলেন তাহাতেই ইজিপ্টের তদানীন্তন খেদিবও ছিলেন, শ্রীমহেন্দ্রপুতাপের 
সঙ্গে খেদিবের কয়েক ঘণ্টা আলোচনা হইল । খেদিৰ বৃটিশ গতণমেণ্টের দুব্যবহারের কথা 
শীমহেন্ত্রপৃতাপকে উত্তেজিত ভাষায় বলিলেন। তিনি আশী করিতেছিলেন, বুটিশ শক্তি 
বিনাশের সময় আগত হইয়াছে। 
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বহির্ভারতে ভারতের মুক্তিপরয়াস 

তাহারা তৎপরে ঝুদাপেষ্ট হইয়া বুলগারিয়ায় গমন করেন। বুলগারিয়া জাশ্বেনীর প্রতি 
সহানুভূতিসম্পনা ছিল। সুতরাং তীহারা তথায় বিশেষতাবে আদৃত হইলেন। 

তুরস্কে শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপ 

তুরস্কে উপনীত হইয়াই ,শ্বীমহেন্দ্রপূতাপ দেখিলেন যে, তুরস্কবাসিগণ ইংরাজ-ফরাসির 
বিকদছ্ে যুদ্ধ চালনায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ১৯১১ অব্দে ইটালী যখন টি.পলী কাড়িযা লওয়ার জন্য 
তুরক্কের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করে, তাহাতে ইংলও ইটালীর পশ্চাতে ছিল বলিয়া তাহাদের 
দূঢ় বিশ্বাস, তৎপরই গীস, সাভিয়া. মণ্টেনেগো কতৃক তাহাদের বিরুদ্ধে প্রথম বালকান 
যুদ্ধ, তাহাতেও ইংরেজ পশ্চাতে ছিল। এবাব জার্নেনী "ও আট্টিযা তাহাদের সঙ্গে থাকাষ 
তাহাদের উৎসাহ উদ্যমের কোন দিকেই ক্রাটি নাই'। 

কনষ্টান.টিনোপলে রাজ৷ শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপ 

রাজ শ্বীমহেন্ত্রপতাপ সদলবলে কনষ্টান্টিনোপলে যাইয়া পেরাপেলেম হোটেলে স্থান 
লইলেন। তীহার নিদিষ্ট দিনে ইস্তান্থুলে যাইয়া মোসলেম জগতের ধর্মণ্ডর স্থলতান রিসদেব 

সঙ্গে সাক্ষাৎ কবেন। স্থুলতান তীহাদেব সঙ্গে কবমর্দন করিয়া নিজে উপবেশন করিলেন এবং 

তাহাদিগকে উপবেশন কবিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি টাকিশ ভাষাম কথা বলিলেন। 
তাহা ফ্রেঞ্চ ভাষায অন্দিত হইল এবং ডক্টর কন হেনটিগ ইংবেজী ভাষায অনুবাদ করিয়া 

বাজা শ্বীমহেন্দ্রপতাপকে বলিলেন । সুলতান বলিলেন, কাবুল পধ্যন্ত যাত্রাপথ অতি বিপদসন্কুল, 
তাহার। যে পৌছিতে পারিবেন তাহাতে তাহার সংশয হইতভেছিল। তথাপি তীহাদের শুতযাত্রা 

এবং কাবুলে নিব্বিঘোে উপস্থিতি কামনা করিলেন। 

রণসচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎকার 

রাজা শীমহেন্দ্পতাপ তাহার সঙ্গিগণসহ রণসচিৰ এনভার পাশার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। 
এনভার পাশা কিছু সময পৃব্বে স্ুলতানেব কন্যা পাণিগ্রহণ করিযা বাজজামাতা৷ হইয়াছিলেন। 

তিনিই নব্য তুকীদলেব পুধান অধিনায়ক ছিলেন। রাজা শ্রীমহেন্্রপূতাপ এনভার পাশাকে 
অনুরোধ করিলেন, স্থলতান হইতে আফগানিস্থানের আমীরের নামে একখান পত্র লইয়া দিবার 
জন্য । দ্বিতীয়তঃ তিনি তাঁহাকে অনুরোধ কবিলেন, প্রধান মন্ত্রী হইতে কিছু সংখ্যক ভারতীয় 
রাজন্যবর্গের কতকগুলি চিঠি লইয়া দিতে । তৃতীয়তঃ রাজা শ্বীমহেন্দ্রপ্রতাপ এনভার পাশাকে 
বলিলেন তুরস্কের একজন মিলিটারী অফিসারকে তাঁহাদের কাবুল মিশনের সঙ্গে দিয়া সাহায্য 
করিতে । এনভার পাশা রাজা শ্বীমহেন্্রপূতাপের সব কয়টি অনুরোধই রক্ষা করিতে সন্ত 
হইলেন। রাজা সবিশেষ প্রীত হইলেন, ভাবিলেন, এনভার পাশ! সম্পর্কে তিনি যত প্রশংস৷ 
শুনিয়াছিলেন, সবই সত্য। | 

এনভার পাশা উৎকৃষ্ট জার্মান ভাষায় অনর্গল কথাবার্তা বলিলেন এবং ডক্টর ফন হেনিগ 
ইংরের্শীতে অনুবাদ করিয়া তাহা রাজা শীমহেন্ত্রপরতাপকে বুঝাইলেন। 

ডক্টর ফন হেনটিগ এনভার পাশাকে অনুরোধ করিলেন, যেন তিনি তাহার মিলিটারী অফি- 
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সারগণের প্রতি স্পেশিয়েল অর্ডার ইন্স্য করেন, যাহাতে তীহাদের গন্তব্য পথে সব্বাত্র, এশিয়। 
মাইনর হইতে পাশিয়া পধ্যন্ত, যথাবিহিত ব্যবস্থা হয়। ইহার পর উক্ত যিশনের জদস্যগণ 
শুনিতে পাইলেন যে, তরী সময়ে বৃটিশ গ্যালিপলীর উপর দুর্ধর্ষ আক্রমণ চালাইতেছিল। এ 
সময়টাই ছিল তুরস্ক সাম্রাজ্যের পক্ষে একটা সাংঘাতিক বিপজ্জনক মুহূর্ত । মনে হইতেছিল, 
সাম্রাজ্যের ভাগ্য তুলাদণ্ডে দোলায়মান। যদি সে সময়ে বৃটিশ রণতরীসমূহ ডার্ডেনলেসের ভিতরে 
পবেশ করিতে পারিত, তবে কয়েক ঘণ্টার ভিতরই কনষ্টান্টিনোপল বৃটিশের পদানত হইয়। 
যাইত | কিন্ত কয়েক ঘণ্টা পরেই অবস্থার পরিবতন ঘার্টিল, বহু ইংরেজ সৈনিক বন্দী অবস্থায় 
সহরের পথে পথে চালিত হইল, তুরস্কের জনসাধারণ উল্লসিত হইল । রাজা শ্বীমহেন্্রপুতাপের 
দল হোটেলের জানালা দিমা এই দৃশ্য দেখিলেন। 

হিলমি পাশার সঙ্গে মোলাকাৎ 

রাজ! শ্বীমহেন্দ্রপতাপ তাহার সজিগণসহ রাজ্যের পৃধান মন্ত্রী হিলমি পাশার সঙ্গে সাক্ষাং 
কবিলেন, তিনি সদয় এবং ভদ্র ব্যক্তি ছিলেন। রাজ। শ্রীমহেন্দ্রপূতাপ মৌলানা ববকতউল্লাসহ 
তালাৎ পাশা এবং ক্রাউন প্রিন্সে সঙ্গেও সাক্ষাৎ করিলেন । 

বাগদাদে উপনীত 

শীমহেন্দ্রপূতাপ স্বুলতান হইতে আফগানিস্থানের আমীবের নামে এবং তুরস্কেব প্রধান 
মন্ত্রী হিলমি পাশার নিকট হইতে ভারতীয বাজন্যবগ্গেব নামে পত্রাদি লইয়া সদলবলে যাত্রা 
করিলেন । তাঁহাবা বহু অভূতপৃক্ব দৃশ্য দেখিয়া, বু অকল্পিত অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া ধীরে 
ধীরে আসিয়া বাগদাদে উপনীত হইলেন। 

খাত্রার শেষ চৌদ্দ দিন, স্বদেশী নৌকায় ইউফ্রেটিস নদীতে বিপদসঙ্কল পথ অতিত্রম কবিয়া 
বাগদাদে পৌ'ছান তাহাদের পক্ষে এক অভূতপুব্ব পর্যটন ! 

ইস্পাহানে মিশন উপনীত 

বাগদাদ হইতে অশুষানে চাপিয়া মিশন ইস্পাহানে উপস্থিত হইল। ইস্পাহান হইতে 
পাশিয়ার দিকে অগ্রসর হওয়ার কালে অশৃযান পরিত্যাগ করিয়া গাড়ীর ঘোড়া খুলিয়া, গদ্দী 
ব্যতীতই সে সকল চাপিয়৷ চড়িয়া অগ্রসর হইতে হইল। পথিমধ্যে ২০০০ সৈন্যসহ তুরস্কের 
রৌফ বে ([২৪ 73৩/) শিবির স্বাপন করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন, তাহা৷ তীহারা দেখিতে 

পাইলেন। রৌফ বে তুরস্কের মিশন লইয়া আর্ীরের নিকট যাইতেছেন তাহাও শুনিভে পাই- 
লেন। কিন্ত ইংরেজের প্ররোচনায় পাশিয়া গভর্ণমেণ্ট রৌফ বেকে অগ্রসর হইতে দিতেছে 

না, ইহা শুনিতে পাইলেন। এই শিবিরেই পেশোয়ারের আবদুর রহমান এবং মৌলতী আবদুর 
রথের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। রৌফ বে রাজা শ্রীমহেক্রপরতাপের প্রতি সদয় ছিলেন। কুমান সা 
(00191 911917) নামক শহরে অতঃপর তাহারা পেৌছিলেন। কুমান সা একটি বড় সমৃদ্ধ সহর | 

মিশনের কর্তৃপক্ষ তথাকার জার্শেন কনস্থলেটে আশ্য় নিলেন। ডক্টর ফন হেনটিগ 
তেহরান চলিয়া গেলেন এবং শ্রীমহেন্দ্রপতাপ গুরুতর আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইলেন। তাঁহার 
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সহযাত্রী ডক্টর বেকার তাহাকে চিকিৎসা করিলেন এবং তিনি এক সপ্তাহ মধ্যেই পুনব্্বার 
যাত্রা করার উপযোগী হইলেন। তাহারা অশ্যানে চাপিয়া বৃক্ষশুন্য উপত্যকার মধ্য দিয়া 
যাত্রা করিলেন। সহসা একটি ওয়েশিস-এর মধ্যে অতি মনোরম পৃশ্পপত্র এবং ফল, বৃক্ষ ও 
বিতিশপকার স্ুশোভন দৃশ্যের স্মীপবর্তী হইলেন, তাঁহাদের মনে হইল যেন স্থানটিতে চিরবসস্ত 
বিদ্যমান 

ইম্পাহানে পৌ'ছিয়া তাহারা জার্মেন কনন্ুলেটেই আশ্য় নিলেন। পথক্লান্তির পর কন- 
সুলেটের আদর আপ্যায়ন এবং আরাম-বিরাম অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল । 

মরুভূমির মধ্য দিয়া 

অতঃপব মরুভূমির মধ্য দিয়া তাহাদের যাত্রা অত্যন্ত বিরক্তিকর, ক্লান্তিকব ও ক্লেশদায়ক হইল । 
গথম কয়েক মাইল অশ্যানে আরামপূদ হইয়াছিল, তারপর ঘোড়ায় চাপিয়া যাইতে হইল। 
সূধ্যকিরণ হইতে আত্মরক্ষা করাব জন্যই তাহাদের রাত্রিতে চলিতে হইল, সৃ্যাকিরণের উপরেও 
ছিল শক্রগণের ওপুচরজালের দৃষ্টি এড়াইবার জন্য রাত্রিতে পথযাত্রার ব্যবস্থা । পথন্রান্তি 

ঘটিলে তাঁহারা নিতান্তই বিপণন হইতেন, আবার একটি 'ওয়েশিস পাইলে খুবই আনন্দিত হই- 
তেন। তাহারা দুই দিক হইতেই বৃটিশ এষং রুশ অশ্বাবোহী সেনাদল কর্তৃক পিষ্ট হইভে- 
ছিলেন। কিন্তু ভগবানেব কৃপায় এবং জান্বেন ট্রেটেজীব কৃতিহে তাহার! সঙ্কটময় স্থান অতিক্রম 
করিতে সমথ্থ হইলেন, কৃতিত্ব ছিল ক্যাপ্টেইন নিদার মায়ারের (1৭০9001"1$12/81); ইস্পাহান 
হইতে -ক্যাপটেইন নিদার মাম।রেব মিশন এবং বাজ শ্বীমচেজ্পতাপেৰ মিশন এক সঙ্গেই 

আফগানিস্থানে পৌ'ছিল | 

মিশনের হিরাঁটে উপস্থিতি 

/ মৌলানা ববকতউল্লা এবং একজন আক্রিদী অফিসার মিশনের অগ্চেই যাইয়া আফগান 
গভণরকে রাজা শীমহেন্দ্রপতাপের মিশনের আগমনবার্তী বিজ্ঞাপিত করিলেন। আফগান 
গভণমেণ্ট তাহাদিগকে প্রকৃত রাজকীয: সন্বদ্ধনায় আপ্যায়িত করিলেন। তাহাদিগকে রেট 
অতিথিরূপে গ্রহণ করা হইল। তাহাদের আহার, বিহার, ভ্রমণ ও চিত্তবিনোদনের বিবিধ 
ব্যবস্থা এমন হইল, যাহাতে তাহারা অতীতেব পথক্রাস্তি এবং যাত্রাপখের সব্বপরকার কঠোরতার 
কথা কিছুক্ষণের মধ্যেই বিক্মৃত হইয়া গেলেন। 

হিরাট হইতে কাবুল 

হিরাটের গতণর তাহাদিগকে কেবল যে চব্ধ্য, চোষ্য, লেহ্য, পে দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতে- 

ছিলেন তাহা নহে, তিনি তাহাদিগকে পোষাক-পরিচ্ছদও প্রদান করিলেন । ঘোড়ার গদি, 
সাজসভ্জাও পরিবত্তন করিয়া নয়ন-মনোমুগ্ধকর করিলেন, তাহাদিগকে ইতিহালখ্যাত মসজেদেও 
লইয়া যাওয়া হইল এবং বুটসহ চলিবার অধিকার দেওয়া হইল। ইহাতে শ্রীমহেন্রপুতাপের 
মিশন বিস্ময়াবিষ্ট হইল। 

হিরাট হইতে কাবুল গ্রার এক নাসের পথ, কিন্তু তাঁহারা কতকটা শীঘই অগ্রসর হইরা 
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গেলেন। ঠাণ্ডা হাজারা পব্বতের উপর দিয়া, ঠেঁজের পর ঠ্েঁজ যাইতে হয়। আফগান গত এঁ- 
মেণ্টের এজেণ্ট-এর স্থুশৃঙ্লায তাহাদের রাব্রিবাস, দিনে আহার ও বিশ্বায় সমুদয়ই অুব্যবস্থিভ 
ছিল। তীহাদের সঙ্গে একদল পাচক, পরিচারক, সৈন্য ও সব্বপৃকার বিধি-ব্যবস্থার জন্য 

যথেষ্ট লোক ছিল'। তখন সেপ্টেম্বর মাস, তীহার স্থানে স্থানে দেখিলেন যে জল জমিয়৷ 
বরফ হইয়াছে, রাত্রিকালে তাহাদের ঘর গরম না করিলে শুইতে পারিতেন না। 

কাবুলে উপস্থিতি 

১৯১৫ ইং অব্দের হবা অক্টোবর তীহারা কাবুলে উপনীত হইলেন। ১৯১৫ অব্দের 
১০ই এপিল তাহার! বালিন হইতে যাত্রা কবেন, ঠিক ছঁয় মাস পরে মিশন আফগানিস্থানের 
রাজধানী কাবুলে পৌঁছিল। 

বিরাট জনতা তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করার জন্য উপস্থিত হইল, একজন টাকিশ অফিসারের 
চালনায় একদল সৈন্য তাহাদিগকে মিলিটারী সেলুট দিল। তাহাদিগকে সুপ্রসিদ্ধ 'বাঘি বাবর" 
(88811113891) প্রাসাদে লইয়া যাওয়া হইল | তাহাবা তথায ছ্লোই গেষ্টৰপে রক্ষিত হইলেন । 

আমীরের সঙ্গে সাক্ষাৎকার 

কাবুলে শ্রীমহেন্ত্রপূতাপ এবং তাহার মিশনের সহকন্ীগণ প্রথমতঃ কিছুদিন নিতান্ত 
অনিশ্চয়তার মধ্যে বাস করেন। রাজকীয় অতিথিরূপে থাকিয়। প্রচুর খাদ্য, আরাম, স্থুশোভন 
দৃশ্য দর্ণন প্ভৃতির সুযোগ পাইলেন বটে কিন্ত আমীর কি করিবেন, তিনি কি জান্মেন 
কাইজারের এবং তুরস্কের সুলতানের অনুরোধ রক্ষা করিযা ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! 
করিয়৷ ভারত আক্রমণ করিবেন ? এই চিস্তাই তীহাদের প্রবল হইল । অবশেষে তীহাদের প্রা 
তিন সপ্তাহ অতীত হইলে আমীর হবিবুল্লাব সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য গ্রীশ্মকালীন শৈলাবাষে 
লইয়৷ যাওয়া হইল। উত্ত শৈলাবাদ ছিল পাধমানে (8517187) | 

আমীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল দীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া। পৃত্যুষ হইতে অপরাহের শেষ পধ্যস্ত 
আল!প আলোচনা চলিল। তীহারা তথায় উপস্থিত হওয়ামাত্রই পৃধানমন্ত্রী সর্দার নাছিরউল্লা 
এ! (যিনি আমীরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন) রাজ। শীমহেন্দ্রপতাপকেই প্রথম ব্যক্তি বলিয়।৷ গ্রহণ 
করিলেন। তৎপর ডক্টর ফন হেনটিগ, ক্যাপটেইন নিদের মায়ার তুরস্কের ক্যাপটেইন কাজিম 
বে, এবং মৌলানা বরকতউল্লাকে সংবন্ধিত করিলেন । প্রধানমন্ত্রী নাছিবউল্লা খা, প্রিন্স ইনায়েৎ- 
উল্লা খাঁ, প্রিন্স আমানুল্লা, দুইজন সর্দার (নাদির খাঁ-এর পিতা এবং খুল্লতাত) আফগানিস্থানের 
বর্তমান নৃপতির পিতাও উপস্থিত ছিলেন। মধ্যস্থলে আমীর হবিবুল্লা খ! উপবিষ্ট ছিলেন। 

রাজ শীমহেন্ত্রপুতাপ আমীরকে জার্মেনীর কাইজারের পত্র এবং তুরস্কের সুলতানের 
পর প্রদান করিলেন, তৎপরে ডক্টর ফন হেনটিগ জান্মেনীর চ্যান্সেলার ডক্টর বেখম্যান ফন 
হলওয়েগের পত্র প্রদান করিলেন। 

এই 'সময়ে আমীর পাশীঁয়ান ভাষায় বলিলেন, “আপনার। অগ্লে আপনাদের প্র্যান আমা- 
দিগকে দিন, তারপর আমরা দেখিব সে সকল আমাদের পক্ষে গ্রহণীয় (78676 176/ ৪816 85) 
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বহির্ভারতে ভারতের মুক্তিপ্রয়াস 

কি না।” তিনি পার্শীতাঘায়' প্ডিত ছিলেন এবং কখাপৃসঙ্গে প্রায়ই অতীতের পার্শী লেখকগণের 
পুস্তকাদি হইতে উদ্ধৃত করিতেন। 

আলোচনার মধ্যেই মধ্যাহ্নকাল হইতে আমীর এবং তীহার অমাতাগণ মধ্যাহনকালীন 

নামাজের প্রার্থনার জন্য চলিয়া গেলেন। অতঃপর রাজকীয় মধ্যাহন-ভোজনের টেবিলে আরও 
গভর্ণমেণ্টের উচচপদস্থ কর্মচারিসহ আমীর বসিলেন, তীহারই দক্ষিণ পাশ্বে রাজা শীমহেন্্র- 
পতাপকে বসিতে হইল। নিকটেই রহিলেন মৌলানা বরকতউল্লা, তিনি আমীরের পাশী 
কথোপকথন ইংরেজীতে অনুদিত করিলেন এবং তাহাই শীষহেন্ত্রপূতাপ, ডক্টর ফন হেনটিগ, 

ক্যাপটেইন নিদেরমায়ার ও ক্যাপটেইন কাজিম বে উপলব্ধি করিলেন । অবশ্য কাজিম বে 
কিছু কিছু পাশী জানিতেন। 

আফগান কর্তৃপক্ষ কাবুল হইতে আনীত হিন্দু পাচক দ্বারা হিন্দু ভোজ্য প্রস্তত করাইযা 
রাজা শ্বীমহেন্ত্রপতাপকে পরিবেশন করাইলেন। তিনি ইহা ধন্যবাদের সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়া 
অবশিষ্ট সকলের জন্য রদ্ধিত ভোজ্যই গ্রহণ করিলেন। সেই প্রথমদিনের সাধারণ সন্িলনের 
পরে আমীর পৃথকভাবে তাঁহাদের সঙ্গে কখোপকথনের ব্যবস্থা করিলেন । সুতরাং একাটি 

দিন ধার্য হইল। পথম দিনে, শ্ীমহেন্ত্রপৃতাপ যৌলানা বরকতউল্লাসহ উপস্থিত হইলেন, 
দ্বিতীয় দিনে জার্দেন বন্ধুগণ এবং শেষ দিনে কাজিম বে একা আমীরের দববারে উপস্থিত 
হইলেন। 

শীমহেন্ত্রপ্রতাপ আমীরের সঙ্গে আলোঢনাকালে প্রখমেই ভারতীয় অস্তরীণাবদ্ধ ব্যক্তিগণ 

এবং বন্দিগণ সম্পর্কে আলোচনা করেন। একদল ভারতীয় ছাত্র তুরস্কের পক্ষে যুদ্ধ করা এবং 
মুসলমান স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে ভারতবধ হইতে ছুটিয়া আসিতেছিলেন, তাহারা সকলেই কাবুলে 
অস্তরীণ ছিলেন। ভারতের এক তেজস্বী জাতীয়তাবাদী মৌলভী ওবেইদুল্লা ইন্দো-জান্বেন- 
কাবুল মিশনের উপস্থিতির পূব্রে কাবুলে আসিয়াছিলেন, তিনিও পৃব্বোক্ত ছাত্রদলের সঙ্গে 
আটক ছিলেন। ভারতবধে একটি বোমার মামলার দুই জন শিখ-আসামী কোন প্রকারে দেশত্যাগ 
করিয়া কাবুলে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহারা শৃঙ্খলিত অবস্থায় ছিলেন। শীমহেন্দ্রপ তাপের 
অনুরোধে আফগান গভর্ণমেণ্ট ততৎক্ষণাও তাহাদিগকে মুক্ত করিলেন! তাহারা সকলেই তৎপরে 
ষ্ে-গেষ্টরূপে রক্ষিত হইলেন। 

বছ বার আমীরের সঙ্গে সাক্ষাৎকার 

একবার-দুইবার নহে, বহুবার আমীরের সহিত সাক্ষাৎ হইল । প্রধান মন্ত্রী এবং আমীরের 
সক্ষে বু বিষয়ে আলোচনা, বহু সুক্ষা তত্তু উদ্ঘার্টিত 'ও বিবেচিত হইল । আজ অনেকের মনে 
তাহাদের জল্পনা-কল্পনা বাতুলতা বলিয়া মনে হইতে পারে। শ্বীমহেন্দ্রপুতাপকে মিশনের পক্ষে 
আমীর এবং প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করিতে হইয়াছিল । আফগানিস্থান বেলুচিন্তানের 
উপর গ্রভুস্ব কামনা করিতেছিল, পাশিয়ান ভাষাভাষী সেপ্ট্রাল এশিয়া সম্পর্কেও বহু তর্ক- 

বিতর্ক হইয়াছিল । ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিবিধ বিষয়ে আলোচনা চলে । পধান মন্ত্রীর একজন 
বিশৃস্ত সমর্থক হার্জী আবদুর রসিদ ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করিতেন, তাহার বাটীতে 
খানা-পিনার সুব্যবস্থা ছিল। 

চি 



রাজ শ্বীমহেন্্রপতাপ সিং 

ভারতের অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট 

ইং ১৯১৫ অব্দের ১লা ডিসেম্বর একটি অস্থায়ী ভারত গতর্ণমেশ্ট প্রতিষ্ঠা করা হইল । 
১লা ডিসেম্বর রাজা শ্বীমহেন্দ্রপরতাপের জন্মদিন, তাঁহারই কক্ষে কতিপয় বন্ধুর আগমনে 
ভারতবধের প্রথম অস্থায়ী গভণমেণ্ট বূপায়িত হইল । রাজ শ্ীমহেন্ত্রপতাপই ইহার পেসিডেণ্ট 
হইলেন। যে পধ্যস্ত ইও্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগেস কর্তৃক একটি প্রকৃত গভণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত না 
হয়, সেই পধ্যন্ত শ্বীমহেন্দ্রপূতাপই প্রেসিডেন্ট থাকিবেন, ইহা স্থির হয়। মৌলানা বরকতউল্লা 
পৃধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন। মৌলানা ওবেইদুল্লাকে স্বরাষ্ট্র সচিবের পদ দেওয়া হইল। কয়েক 
দিন পরে ভারতীয় বন্দিগণের মধ্য হইতে কতিপয় সেক্রেটারী নিযুক্ত করা হয়। তন্মধ্যে 
দুই জন বন্তমানে বিশেষ উল্লেখযোগা পদে অধিষ্ঠিত আছেন। একজন মিঃ মহম্দ আলী, তিনি 
থার্ড ইন্টারন্যাশনেলে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আসন অধিকার করেন। সম্ভবতঃ তিনি এখনও মস্কোতে 
আছেন। অপর সেক্রেটারী মিঃ আল্লা নওয়াজ খাঁ বালিনে আফগানিস্থানের রাষ্রদূতপদে নিযুক্ত 
আছেন । 

ভারত আফগান সন্ধি 

উক্ত অস্থায়ী গভণমেণ্ট আফগানিস্থানের সঙ্গে বহুবিধ ভারতীয় সমস্যার সমাধানকল্পে একটি 
ভারত-আফগানিস্থার্ন সন্ধিপত্রেও স্বাক্ষর কবে। আফগানিস্বানের আমীর তীহার পরান মন্ত্রী 
দ্বারা সদ্ধিতে দস্তখত করাইলেন। কিন্ত দিনের পর দিন কাটিয়া গেল, আমীর বুটিশের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন না, কবিবেন বলিয়া কোন নিশ্চয়তাও দিলেন না। জাশ্বেন সম্রাটের 
অনুরোধ পত্র, ইসলাম জগতের গুরু তুরস্কের স্থলতানের পত্রাদিতেও আমীব হবিবুল্লা৷ চতুদ্দিকের 
অবস্থা শুধু পর্যবেক্ষণ কবিতে লাগিলেন। ৃ 

ইরাকে তুরস্কের বিপধ্যয় লক্ষ্য করিযা সম্ভবতঃ তিনি বৃটিশের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইতে 
সাহসী হইলেন না। 

এদিকে শ্বীমহেন্দ্রপতাপ পখমতঃ বাশিয়ার জারকে এক পত্র লিখিলেন, তিনি অস্থায়ী 
গভণমেণ্টেব্র পেসিডে্টহিসাবে জারকে ভারত আক্রমণে উদ্বুদ্ধ হইতে অনুরোধ করিলেন । 
পত্রখানা খাঁটী স্বর্ণের পাতের উপরে খোদিত করিয়া লিখিত হইল | মিঃ মহন্মদ আলী নামীয় 
জনৈক ব্যক্তি এবং মিঃ সামসের সিং (আদি নাম ডক্টর মখুরা সিং) উক্ত পত্র লইয়৷ রাশিয়ান 
টাকিস্থানে গমন করিলেন। অস্থায়ী গভণমেণ্টের পুধান মন্ত্রী মৌলানা বরকতউল্লা এবং স্বরাষ্ট 

সচিব মৌলানা ওবেইদুল্লা এ পত্রের ভাষা এবং খুঁটিনাটি সমুদয় প্রদান করেন। 

শীমহেনত্রপতাপ ১৯১৬ অব্দের শরৎকালে মাজারী সরিফের (1$182911 91721:190) সর্দার 
স্থলেমান খার (প্রদেশের গভণরের) অতিথিরূপে অবস্থান, করিতেছিলেন। তাহার সম্মতি 
লইয়া শীমহেশ্ত্রপতাপের সহযাত্রী মিঃ গুজর সিং (ওরফে মিঃ কালা সিং) রাশিয়ার বর্ডার 
অতিক্রম করিয়া বিগেডিয়ার জেনারেল আক এবং তাহার ইংরেজ পত্বীর সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করিলেন। তিনি অত্যন্ত নিরুৎসাহপূর্ণ সংবাদ আনিলেন যে রাজ শ্ীমহেন্্রপতাপের পক্ষে 
রাশিয়ার সীমান্ত অতিক্রম করিয়া যাওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক হইবে। 
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নেপালে মিশন 
১৯১৭ অবন্দের গীম্মকালে শীমহেন্দ্রপূতাপ খানাবাদ প্রদেশের গভর্ণরের অতিথিরূপে 

বাস করিতেছিলেন। উক্ত গভর্ণরের সঙ্গে সলা-পরামশ করিয়া শীমহেন্রপতাপ নেপাল-অধিপতির 
নিকট একটি মিশন প্রেরণের ব্যবস্থা করিলেন, এই সময়ে আফগানিস্থানের আমীর এবং 
ক্রাউন প্রিন্স বিশেষভাবে বৃটিশ-অনুরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তীহারা তাহাদের দেশের স্বার্থ 
বিবেচনা করিয়া পবল প্রতিবাদী রাজ্য বৃটিশ ভারত আক্রমণ করা যে নিববৃদ্ধিতার কাধ্য হইবে 
এই বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিলেন। কিন্ত খানাবাদের গভণরের মত ব্যক্তিগণ ইসলামের 
জন্য সব্বস্ব পণ করিতে প্রস্তত ছিলেন। মিঃ গুজর সিং একটিমাত্র গার্ড সঙ্গে লইয়া সীমাস্ত- 
বর্তী বন্ধুগণের নিকট চলিয়া গেলেন, স্থির হইল, তথা হইতে গুজর সিংকে তীহারা গোপনে 
লইয়া! যাইবেন এবং তিনি ছদাবেশে ভারতবধ ভেদ করিয়া নেপালে প্রবেশ করিলেন । তিনি 
জার্মেনীর চ্যান্সেলারের ডক্টর ব্যাথম্যান ফন হলওয়েগে প্রদত্ত নেপালাধিপতিৰ নামীয় পত্র 
সঙ্গে লইযা গেলেন! তিনি ভারতের অন্যান্য কতিপয নৃপতির নামেও পত্র নিলেন। 

রূশিয়ার শাসনপ্রণালীর পরিবর্তন 

রাশিয়ার জার গভপমেণ্টের শোচনীয় অবসানের পর, সোভিয়েট গভণমেণ্ট পতিষ্ঠিত 
হইলে রাজ শ্বীমহেন্দ্রপূতাপ নবোৎসাহে নবভাবে ভারত-রাশিয়া মৈত্রী স্থাপনের জন্য বিশেম- 
ভাবে ব্যাকল হইলেন । বিবিধ প্রকারে চেষ্টা করিলেন, রাশিয়া, জান্মেনী, স্থুইজারল্যাণ্ড 
মাতাযাত করিলেন, কিন্তু কাধ্যতঃ কিছুই হইল না 

শাস্তি প্রচেষ্টা 

অবশেষে তিনি বিখুশান্তির মিশন গ্রহণ করিলেন। রাজা শ্রীমহেন্দ্রপুতাপ বর্তমানে 
ভারতের পালিযামেণ্টের একজন সদস্য (এম, পি)। 
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১৯১১ অব্দের ২র৷ জানুযারি পত্যুধের এক ট্রেনে বিপ্রবী বন্ধু জ্ঞানেন্রচন্্র দাসগুপ্ত 
বালিন হইতে প্রহসিয়াব হালে শহরে যহঁয়। আমার কক্ষে উপস্থিত হইলেন। সেদিন ছিল 
নিদারণ ঠাণ্ডা, বাহিরে সেণ্টিগেডের ১০ ডিগ্রি তাপ। তিনি চা-পানে ঈষৎ উঞ্ণতর হইবার 
কালেই বলিলেন, “শুনেছেন তো, বিয়া মগ্ত্রিসভার দুমনা চাপে অগত্যা এসৰু ইথ গভণমেণ 
'সাভারকর ব্যাপার (016 92৬21121 /১08115) হেগ আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুন্যালে' দিতে 
সম্মত হয়েছেন। এখন আমাদের কর্তব্য--এখানকার সোসিযেল ডেমোক্রোটিক ডেইলি 'ফকৃবাট' 
(৬ ০9110180 পরিচালক হ্যার শাইডেম্যানকে বলে তার এক বন্ধুকে দিয়ে ফ্রান্সের প্রাক্তন 
প্ধানমন্ত্রী লুই রেনোকে আমাদের পতি সহানুভূতিসম্পনু কবা |” 

রেনো (২61780110) ট্রাইব্যন্যালের অন্যতম মেম্বাব নিযুক্ত হইযাছিলেন। তিনি ১৯০৭ 
অব্দে নোবলের শাস্তি-পুরস্কাবপাণ্ত আন্তর্জীতিক আইনের প্রসিদ্ধ পগিত। 

কিভাবে কি করিলে তাহা সম্ভব হইতে পারে, সে সম্পর্কে জার্মানির সোসিযেলিছ দলের 

অন্যতম নায়ক ডক্টর লিবক্লে& যাহা যাহ। বলিয়াছেন, তাহ! তিনি আমাকে শুনাইলেন। 

সাইডেম্যান সাঙ্গিধ্যে 

আমরা অগৌণে সাইডেম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম । সাইডেম্যান সহানুভূতি ও উৎসাহ 
প্দখন করিলেন। বলিলেন, দুইদিন বাদেই রাইখষ্টাগের অধিবেশন শুরু হইবে । তিনি বলি- 
লেন, বালিনে যাইয। হ্যার ব্যাবেল, লিবক্লে্ট, এবাট, ড্র ক্ৰান্কে প্রমুখ দলপতিগণের সঙ্গে 
আলাপ করিয়া যথাবিহিত করিবেন ; কিন্ধ বিচার ১৬ই ফেব্চয়ারি আরম্ভ হইবে- সম্নয় 
সংকীণ। 

কথাপরসঙ্গে সাইডেম্যান বলিলেন, প্রায় দুই বৎসর পূর্বে লগ্ডনের একখানা সাগ্ডাহিক 
পত্রিকায় শীসাঁতারকর সম্পর্কে তীব ভাষায় আক্রমণ হইয়াছিল, তাহার কর্মকেন্্র 'ইওিয়া 
হাউস' সন্বন্ধেও অনেক নিন্দাবাদ ছিল। 'ফকব্রাট'-এ উক্ত আলোচনার একাটি সমালোচন! তাহারা 

পকাশ করিয়াছিলেন। আমাদের অনুরোধে তিনি সত্বরই তাহাদের পত্রিকাখানা এন্ং লণডনের 
সাপ্তাহিক “সাণ্ডে ডেসপ্যাচ'-এর (51109 19651১91011) বাঁধানো একটি খণ্ড আনাইয়া আমাদের 
সম্মুখে উপস্থিভ করিলেন। আমর অত্যান্ত চাঞ্চল্যকর প্রহেলিকাচ্ছনু বাচী (716 171005€ 
০1 7$1550৩1/)-শীর্ঘক প্রবন্ধ সাগ্রহে পাঠ করিলাম | আমাদের ধমনীতে প্রবাহিত শোণিতধারা 
উঞ্ণতর হইল॥ এমন কি, এই দারুণ শীতে বুঝি টগবগ করিয়া কুটিতে শুরু করিল! লেখক 
বনু কলঙ্ক ঢালিয়া দিয়াছেন এই প্রহেলিকাচ্ছলু বাটীর উপরে, সীমাহীন ভৎসনা করিয়াছেন 
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বাটীর মালিক কৃষ্ণকায় কঞ্চবর্মাকে, কণ্ঠস্বর চরমে তুলিয়া গালিবর্ধণ করিয়াছেন উহার কর্মাধ্যক্ষ 
অধিনায়ক কথ্যাত শ্রীসাভারকরকে | সংখ্যাটি ছিল ১৯০৯ অব্দের ১৪ই মার্চ তারিখের । 

'ফকঝাট' সম্পাদক ২৮শে মার্চের সংখ্যায় প্রবন্ধের বিশেষ বিশেষ অংশ উদ্ধৃত করিয়া 
বেশ তীব ভাষায় সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ইংরাজ “রাশিয়ার জারতন্্ব 
নির্মল করার বিপ্রুবকে সরবাস্তঃকরণে সমর্থন করে ; তুরস্কে, পাশিয়ায়, স্পেনে বিপ্রব চেষ্টা 
হইলে পুলকিত হয়, কিন্তু ইত্ডিয়া, ইজিপ্ট ও আয়ল্যাণ্ডের চেষ্টাকে 'আযানাকি' বলিয়া অভিহিত 
করে এবং “তরবারের দ্বারা দেশসমূহ অধিকৃত হইয়াছে, তরবাব দ্বারাই রক্ষা কবিবে' বলিযা 
শাসায়, ইত্যাদি । 

'ডেসপ্যাচ'-এর আক্রমণে আমরা প্রোৎসাহিত হইলাম, প্রফুল্ল হইলাম যে সকল অপরাধে 
শ্যামাজি এবং সাভারকর অভিযুক্ত হইয়াছেন, আমরা চাই, সকল ভারতবাসী সে সকল অপরাধ 
করিয়৷ নিন্দিত হউক, ভৎদিত হউক । ইংরাজেব অভিযোগ, নিন্দা, ভত্না আমাদের জাতির 
ভূষণ হউক 'ইওিয়া হাউসে ভারতসম্রাটকে ভারতসাম্াজ্য হইতে বিচ্যুতি করাব যে ঘড়যন্ত 
রাত্রিদিন হইতেছে', তাহা জযযুক্ত হউক। 

প্রহেলিকাচ্ছন্ন বাটা কোথায়? 

লণ্ডনের শহরতলীতে হনসি-র (8101099%) অন্তর্গত হাইগেট নর্থ অঞ্চলে ৬৫, কমওয়েল 
এভিনিউতে অবস্থিত “ইণ্ডিয়া হাউস' নামে খ্যাত বাটীই বহুনিন্দিত, বহু অভিশপ্ত পহেলিকাচ্ছন 
ভবন (11167710059 0117%1551619)। ইহাতে কে আসে, কে যায়, কখন কি ঘটে, কেহ জানে না: 
কিন্তু ইহা সুনিশ্চিত যে কৃষ্ণকায় কৃষ্ণবর্মী ইহা ক্রয় করিয়৷ ইহাতে ভারতের দুনামগ্রস্ত বিপ্রববাদীগণের 
একটি আড্ড। স্থাপন করিয়া দিয়া নিজে ন!কি প্যারিসে যাইয়া 4১910] 1181) ভোগ করিতেছেন । 
অধ্যক্ষ শ্বরীবিনায়ক দামোদর সাভারকর, যিনি বোষ্বের এক কখ্যাত পরিবারের কৃখ্যাত তিন 
ভ্রাতার অন্যতম, তিনি এখানে সর্বভাবে সববিধ বৈপ্রবিক কর্মের উদ্যোগ-আযোজন করেন। 
ভ্রাতৃঘৃতি ভারতীয় ছাত্রগণকে তারতসম্মাটের বিরুদ্ধে, বিটিশ জাতির বিরুদ্ধে নিরস্তর বিদ্বেষ 
প্রচার করিয়া বিপ্রবী করেন ইত্যাদি । “ডেসপ্যাচ'-এর অভিযোগ, উদারনৈতিক পত্রিকা 
'ডেইলি মেইল'-এর অভিযোগ এবং সঙ্গে সঙ্গে লণ্ডন 'টাইমস', 'ডেইলি টেলিগ্রাফ' প্রভৃতি 
পত্রিকায়ও ইত্যাকার মন্তব্য পুকাশিত হইতেছে । আমরা এই বাটি, সম্পর্কে কিছু বিবৃত করি- 
তেছি। 

ইপ্ডিয়। হাউস 

১৯০৫ ইং অব্দের ১লা জুলাই ভারতের বিপ্রৰ ইতিহাসের একটি পুণ্য দিন। এই 
দিনেই সবপৃথম জাতীয়তাবাদী ভারতীয়গণের মিলন এবং বাসের.জন্য ইপ্ডিয়া হাউসের দ্বারোদ্ 
ঘার্টিত হইল। 

১৯০৯ অব্দের ১ল৷ জুলাই ইগ্ডিয়া হাউসের একজন প্রার্জন সদস্য, ইম্পিরিয়াল কলেজের 
ইঞ্জিনীয়ারিং-এর কিশোর -স্থাত্র মদনলাল ধিংড়া কর্তৃক এক সান্ধ্য সম্মেলনে “ইগ্ডিয়া অফিসের" 
পলিটিক্যাল এ ডি সি কর্নেল স্যার উইলিয়াম কার্জন ওয়াইলি নিহত হইলেন। 

৬ 



ভারতীয় বিপ্রবকেন্দ্র ইণ্ডিয়া হাউস 

১৯১০ ইং ১লা জুলাই বন্দীবীর সাতারকরকে লইয়া এস এস 'সোরিয়া' ভারত অভিমুখে 
যাত্রা কবিল। 

পণ্ডিত শ্যামাজি কুষ্ণবর্তার আমন্ত্রণে, বছ বিশিষ্ট ইংরাজ ও ভারতীয় ভদ্রমহিলা ও মহো- 
দয়ের উপস্থিতিতে এবং ব্রিটিশ সোসিয়েল ডেমোক্রেটিক ফেডারেশনের অন্যতম নায়ক মি: 
হাইওম্যানের (711)0119.0) পৌরোহিত্যে ইণ্ডিয়৷ হাউসের প্রাঙ্গণে এক সভার অধিবেশন হয়। 
মিঃ হাইওয্যানই ইও্ডিয়া হাউসের দ্বারোদৃঘাটন করেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতষ 

নায়ক মিঃ দাদাভাই নৌরজি, লালা লাজপত রায়, “জার্টিস'” পত্রের সম্পাদক মিঃ কয়েলস 
(0461917), পজিটিভিষ্ট সোসাইটির মিঃ স্ুইনি, আইরিশ বিপাব্বিকান দলের মিসেস্ ডেসপার্ড 
এবং অন্যান্য অনেকে উৎসবে যোগদান করিয়া উৎসবের সৌষ্ঠৰ পরিবধিত] করেন। বছ 

ভারতীয় ছাত্র এবং শ্যামাজি কৃষ্ণবর্ার পরবতিত ট্রাভেলিং ফেলোশিপ হোল্ডারগণ সোৎসাহে 
উপস্থিত হইয়া ভারতের জাতীয়তাবারদীগণের বসবাস করিবার এবং মিলনক্ষেত্র [২0170620119 

এই “ইগ্ডিয়া হাউস” প্রতিষ্ঠার উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করেন। “ডেমোক্রোটিক লীগেব” মিঃ 
ও'ডনেল উদ্যমটিকে অভিনন্দিত কবিয়া এক তারবার্তা পেরণ করেন। 

বিধি ও ব্যবস্থা 

“ইপ্ডিয়া হাউসে” কি কি ব্যবস্থা হইবে, সে সম্পকে ১৯০৫ অব্দের মে সংখ্যা “ইয়ান 

সোসিয়োলজিষ্” পত্রে প্রকাশিত পরিকল্পনা পুনঃমুদ্রিত করিয়া সভাধিবেশনে বিতরণ করা হয়। 
তাহাতে ছিল £ একটি নিহকর এষ্েট হাইগেট অঞ্চলে ক্রয় করা হইয়াছে, ইহা সুপ্রসিদ্ধ 
স্বাস্থ্যকেঙ্ছ হনসর অন্তর্গত। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এই অঞ্চলেই মৃত্যুহার সবাপেক্ষা কম। সম্পত্তি 

ট্রাম লাইনের উপর, ৩টি রেল-্টেশন হইতে অদূরে, ওয়াটালো৷ পার্ক, হাইগেট উডস্ এবং 

কুইন্সউডসের সনিকটে। 

বাটীটি তাহার নিজ্ত মাঠেই অবস্থিত এবং তাহাতে বর্তমানে ২৫ জন তরুণ বোর্ডারের 
স্থান হইবে । শত্বরই ব্যবস্থা করা হইবে-যাহাতে ৫০ জনের স্থান হইভে পারে । লেকচার 
হল, পুস্তকাগার ও পাঠাগাৰ একই তলে (07) 0) 58176 10০01) অবস্থিত : সুতরাং পাঠ এবং 

মেলামেশার পূর্ণ সুযোগ বর্তমান । আরাম বিরাষের (1২০০1620101) ব্যবস্থার জন্য টেনিস কোর্ট, 
জিমনাসিয়াম পরভৃতিও আছে। পবিচালনভার একমাত্র ভারতীয়গণের হস্তেই থাকিবে, কিন্ত 
ঘরকনার ব্যাপাব অক্সফোর্ডের রাসকিন (1২7151017) কলেজের মত পরিচালিত হইবে । ট্রাভেলিং 
ফেলোশিপ হোল্ডার ভারতীয়গণকে আহাব ও বাসস্থানের জন্য সপ্তাহে ৬ শিলিং চার্জ কৰা 
হইবে : কিন্ত অপরাপরের জন্য অবস্থানুযাধী ব্যবস্থা হইবে । 

ইণ্ডিয়। হাউসের প্রয়েজন কি? 

পুশ হইতে পারে যে, লগুন শহরে এবং শহরতলীতে” দুই পান্ৰের বাটীর ফ্যাটগুলির 
জানালায় নিয়ত দেখা যায় শত শত বো ঝুলিতেছে--[০ 18 10015 ৬/1011 09৫, 01981 
9 ৪170 561৬1০৩--সেখানে একটি ব্যয়সাধ্য বোডিং হাউস প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা কোথায় ? 
উত্তরে শ্যামাজি কৃষ্ণবর্ম৷ নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন “ভারতীয় ছাত্রের জীবন তখন ও এখন লগুনে 
অতি কঠিন। জাতিবৈধম্য বছ বোডিং হাউস এবং সুবিধাজনক হোটেলে ভারতীয় ছাত্রগণের 

২৭ 



বহির্ভারতে ভারতের মুক্তিপরয়াস 

পৃষেশের অন্তরায় হয়। বহু প্রাইভেট পরিবারের গৃহকত্রীও ইচ্ছা করেন না এরূপ ছাত্র 
তাঁহার গৃহে বাস করুক, তাদের সকল সেবাকার্ষও নিজেরই করিতে হইবে । ভারতীয়গণের 
চর্মের রং সর্ব পুকার আমোদপুমোদ এবং মেলা-মেশার সন্েলনে ভারতীয়গণের প্রবেশে বাধা 
স্থা্টী করে এবং সবোপরি ঝিটিশ গভণযেণ্ট যে ভাবের এক গুপ্রচক্রের ব্যবস্থা করিয়াছেন, 
তাহাতে ভারতীয় ছাত্রগণ অত্যন্ত বিরক্ত ও ব্যঘিত বোধ করে।” যদি সাধারণ ছাত্রগণেরই 
এই অবস্থা হয়, তবে শ্যামাজি কৃষ্ণব্মার বৃত্তিভোগী এবং সবপূরকারে অনুগত ছাত্রগণ যাহান্না 

গভণমেন্ট পৃষ্ঠপোষকতা এবং গভণমেণ্ট চাকুরি গ্রহণ না করিতে পতিশ্ন্ত. জুতরাং দেশতজ, 
তাহাদের অবস্থা কিরূপ হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয় | 

এক্ষণে “ইণ্ডিয়া হাউস" সে সকল ছাত্রগণকে স্থান দিবে, নিরাপত্তা এবং আরাম-বিরামের 

বাবস্থা করিবে। ইহা ১ম শ্েণীর সোসিয়েল এবং লিটারারি ক্লাবের সুবিধা দিবে । ইহার 
লেকচার হলে সবপূকার প্রাইভেট সন্পেলন এবং প্রকাশ্য সভাধিবেশনের ব্যবস্থা যাহা, ইঙিয়ান 
হোমকল সোসাইটির উদ্যোগে হইবে, তাহাতে যোগদানের স্বুযোগ বোর্ডারগণ পাইবেন । 

ইপ্ডিয়৷ হাউস ভারভবিপ্পবের এক মন্ত্রণালয় 

১৯০৬ অব্দের জুলাই মাসে শ্রীবিনায়ক দামোদর সাভারকব শ্যামাজি কৃষ্ণবমার শিবাজি 
বৃত্তি লইয়া লগ্ডনে উপনীত হইলেন। শ্যামাজি এই তেজস্বী যুবকের সঙ্গে আলাপ আলোচনার 
উপলদ্ধি করিলেন, এই নবাগত তরুণ ভবিষ্যতে অঘটন সংঘটন করিতে সম হইবে । বিপৃব- 
তন্তু সম্পর্কে তাহার অভিমত শ্ববণ করিয়! শ্যামাজি উল্লসিত হইলেন এবং তাহাকেই “ইও্ডযা 
হাউসের” অধ্যক্ষ নিবাচন করিলেন। 

সাতারকর সত্বরই এই বাটিতে তাহার বোষ্বেব "অভিনব ভারত সংঘ” ও “ফ্রি ইগিয়া 
সোসাইটির" কম্নকেন্ত্র স্বাপন করিলেন। প্রত্যহ সম্থ্যায় এই বাটিতে ৰোরারগণ এবং বহিরাগত 
ছাত্র ও ভারতীয় তরুণগণ মিলিত হইত, সাভারকরেব ভাষণ সকলে সাগ্রহে শুনিত, পৃথিবীর 
সব দেশের নরনারীর স্বার্থীনতা লাভের জন্য আত্মত্যাগ, কঠোর সংগ্রাম, ব্যথতা বা জয়লাভের 
কাহিনী সমবেত সকলে নীরবে উৎকণণ হইয়া শুনিত এবং পণিধান করিত। 

যাহাদের অভিরূচি ও আগ্রহ থাকিত, তাহার। 1পস্তুল ছোড়া, ছোরা চালানো এবং অন্যান্য 
ক্রীড়াকৌশল শিক্ষা করিত ; ব্ায়ামচর্চা করিত। সংগীত, আবৃত্তি প্রভৃতিতে চিত্তবিনোদন 
করার ব্যবস্থাও ছিল। রাশিয়ান বিপ্রবী, আইরিশ জাতীয়তাবাদী, পোল, চেক এবং অন্যান্য 
দেশীয় যুক্তিকামমীগণকেও সাতারকর, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ম্যাডাম কামা প্রমুখ ব্যক্তিগণ 
মাঝে মাঝে “ইপ্ডিয়া হাউসে” আনয়ন করিয়া তাহাদের সংগ্রামপন্থা সম্পর্কে অবহিত হইতেন। 

বাষিক উৎসব ও সম্মেলন 

বৎসরের প্রায় বার মাসেই একটা কোনও উৎসব উপলক্ষে “ইগ্ডিয়া হাউস" সুসজ্জিত 
হইত ; উৎসাহী ভারতীয়গণ নাণাস্বান হইতে আসিয়া সমবেত হইতেন। দেশাববকবোরর 
সংগীত, বন্ধতা ও আলোচনা ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিত। 
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ভারতীয় বিপ্রবকেন্্র ইয়া হাউস 

১৯০৮ অব্দের ২০শে মে তারিখের 'টাইষস' “৬196 15 60176 00 01110? শীধক 

একটি কৌতুহুলোদ্দীপক সংবাদ পরিবেশন করেন । তাহার মর্ম ছিল এইরূপ £ "মে মাসের 
প্রথম দিকেই লাল কালিতে মুদ্রিত একখান৷ সার্কুলার দেশের বন্ধ ভারতীয়গণের মধ্যে প্রচারিত 
হইয়াছিল । তাহাতে ' ভারতীয়গণকে নিমগ্্রিতি করা হইয়াছিল রবিবার (১০ই মে ১৯০৮) 
অপরাহ!? ৪ ঘটিকায় 'ইপ্ডিয়া হাউসে” সিপাহীবিদ্রোহের একপঞ্চাশৎ বাধিক উৎসবে যোগদান 
করার জন্য । এ দিনেই মীরাটে অবস্থিত সিপাহী রেজিমেন্ট বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল। 
সন্মেলনাটি গোপন ছিল । বিশেষ সতর্কতাবে ইউরোপিয়ান বর্জন কবা হইয়াছিল । ভারতীয়- 
গণকে মন্মেলনেব খবর-বাত্তা জিজ্ঞাসা কৰিলে মৌনতাব অবলম্বন করেন। 

'আমন্ত্রণপত্রের উপরে ছিল বন্দে মাতরম |” তারপর ১৮৫৭ অব্দের তারতেৰ জাতীয় 
অভ্যুর্থানকে প্রণীয় করার জন্য একপঞ্চাশৎ বাষিকী উপলক্ষে ইংলটড ভারতীয়গণের এক 
সভার অধিবেশন “ইত্ডিয়া হাউসে' হইবে । ৬৫ কমওযেল এভিনিউ, হাই গেট, এই রবিবার, 

১০ই মে, ১৯০৮, অপরাহ! ঠিক ৪টায়। 

আপনি এবং আপনাৰ সকল ভাবতীয় বস্ধুকে সবাস্তঃকরণে উপস্থিত হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ 
জানাইতেছি।” 

অপর পৃষ্ঠায় উৎসবের কম্নসূচি ডিল এইবপ £ 
“জাতীয় প্রান”? 

শদ্ধাঞ্জলি নিবেদন £-- 
(ক) সম্্ট বাহাদুব শা 
(খ) শীমন্ত নানা সাহেৰ 

(গ) বানী লক্ষ্ীবাঈ 
(ঘ) মৌলভি আহম্মদ শা 

($) রাজা কুনওয়ার সিং 
এবং অন্যান্য শহীদগণের পতি আত্মত্যাগ ঘোরণ। | 
সভাপতির ভাষণ 
“প্রসাদ বিতবণ (পাঁবত্র খাদ্য) 

“টাইমস্” পত্রে প্রকাশ, "প্রা ১০০ জন ভারতীয ছাত্র ইংলঙ্ডের বিভিণ স্থান হইতে 
আসিয়া যোগদান করেন। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন পশ্চিম ভারতের একজন তরুণ, 
যাহার সংযোগ ছিলি একটি সন্ত্রস্ত বংশের সঙ্গে। তিনি এরূপ প্রচার করিতেন যে, তিনিই 
একটি শাসকের গদিতে আরোহণ করার ন্যায্য দাবিদার ; কিন্তু গতর্ণমে“ট অপর একজন 
দাবিদারকে নিবাচিত করিয়াছেন । সভার কাধ কয়েক ঘণ্টা চলিয়াছিল এবং শক্র শাসকগণ 
কর্তৃক উত্তৃত দারিদ্রতার দেশবাসীকে পীড়িত করিতেছে, মে বিষয়ে বিশেষ জোর দেওয়া 
হয়। সভাতে পূর্ববৎসরের মত এবারও হে শহীদ! (01 01810) নিবন্ধ বিতরিত হইল।” 

স্ুরাট কংগ্রেস ভঙের পর 

স্বুরাটে কংগ্রেস উগ্নপস্বী দলের সংখ্যাধিক্য, ধীরপন্থীগণের সবপৃকার সৈন্যসজ্জা (1$1217- 
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বহির্ভারতে ভারতের মুক্তিপ্রয়াস 

০661) সত্ত্বেও প্রকৃত অবস্থা প্রকট করিল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, পথে মালগাড়ি ভগ 
অবস্থায় থাকিয়া রেললাইন বন্ধ করিয়াছে--এই সংবাদ জানিয়াও যদি ডাকগাড়ির চালক 
তাচ্ছিল্যভাবে ভ্রতগতিতে গাড়ি চালাইয়া৷ যাইবার চেষ্টা করে, তবেষে সংঘ হয়, তাহাতে 
ক্ষতি ডাকগাড়িরই অধিক হয়। 

সুরাটের কখা ,নিত্যই 'ইগ্ডয়া হাউসে আলোচিত হইত। বিপ্রববাদীগণ আশানিত 
হইলেন- দেশে বিপুববহ্ছি প্রজ্লিত হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইভেছে। 

১৯০৮ অব্দের ডিসেম্বর মাসে ভাবতে আর কংগ্রেস হঈতে পারিবে না-এ বিষযে নিঃ- 
সন্দেহ হওয়ার পর ““ইপ্ডিয়া হাউসে” শীসাভারকর, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিপুবীগণ 
সকল বোর্ডার এবং সহানুভূতিশীল জাতীয়তাবাদীগণকে লইয। পরামশসভা করিলেন। প্যারিসের 
সঙ্গেও মতবিনিময় করিয়া স্থির করিলেন, ১৯০৮-এর ২০শে ডিসেম্বর ক্যাকষ্টন (0৪60) 
হলে একটি “ন্যাশন্যাল কন্ফারেন্স”-এর ব্যবস্থা করিবেন। এজন্য শ্রীসাভারকর ও “'ইীত্ডিয়া 
হাউসের” বোর্ডারগণ সোৎসাহে প্রচারকাষে বাহিব হইলেন। সবগুলি বিশ্ববিদ্যালয় শহর, 
টেকৃনিক্যান এবং ইপ্জিনীযারিং শিক্ষার কেন্দ্রস্থল এবং অন্যানা স্থানে যাইযা ভারতীয়গণকে 
কনফারেদেস যোগ দিতে আমন্ত্রণ করিলেন। 

ন্যাশান্যাল কন স্কারেন্দ 

বহু ভারতীয় জননেত৷ সে সময়ে লণ্ডনে উপস্থিত ছিলেন। অন্তরীণ হইতে যুক্ত হইযা 
লালা লাজপত রায়, লোকমান্য তিলকেব দণ্ড সম্পর্কে আন্দোলন করার জন্য খাপর্দে পযুখ 
বিশিষ্ট দেশনাষকগণ যোগ দিলেন। খাপর্দেই সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। কয়েকটি 
পস্তাব আলোচিত ও গৃহীত হইল । সবপৃথমেই ম্যাডাম ভিকাজি কামা "বয়কট পৃস্তাব উ্বাপন 
করিলেন। শ্বীজ্ঞানচাদ বমী সমন করিলে তাহা গৃহীত হইল । শী ভি তি এস আযার টাকি- 
স্থানে প্রজাতদ্ব শাসন পুবতিত হওয়ায় টাকিস্বানীদিগকে অভিনন্দিত কবাব প্রস্তাব করিলেন । 
স্যাব আগা খা (বর্তমানে এইচ এইচ) উল্লসিত কণ্ঠে দীর্ঘ অভিভাষণ পুদান করিয়া সমখন 
করিলেন । তাহ] গৃহীত হইলে পব স্তপণ্ডিত ডক্টর কুমার কুমারস্বামীর জ্ঞানগভ ভাষণের পর 

ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা সম্বন্ধে পৃস্তাব উপাস্থত করিলে শ্বীপাভারকর তাহার স্বতাব- 
সুলভ বাঠ্মিত৷ পদশন করিলেন । প্রস্তাবটি গৃহীত হইল | বন্ধ বিষয়ে আলোচনা, বিবেচনার 
পর বিবিধ কশ্নপদ্থা স্থির হইল। 

দ্বিপঞ্চাশ€ বাধিকী 

আবার মে আঙদিল। ইগডয়া হাউস সংলগ উদ্যান, পার্ক এবং সড়কগুলি নবপল্লৰ ও পু্পে 
বিচিত্র শোতা ধারণ করিল। ১০ই মে পত্রপুং্প-স্থশোঁভিত “ইঙ্য়া হাউসে” আবার জাতীয়তা" 
বাদী ভারতীয়গণ সন্িলিত হইলেন পথম ভারত স্বাধীনতা-সংগ্রামের স্থিপঞ্কাশৎ বাধঘিক উৎসব 
সম্পন করার জন্য। বিপুল উৎসাহের ষধ্যে নির্ভয় চিত্তে উৎসব সম্পন্ করিয়া সকলে আন্ম- 
তৃপ্তি লাভ করিলেন। 
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ভারতীয় বিপ্রবকেন্দ্র ইণ্ডিয়া হাউস 

শর্রমহলে গাজদাহ 

ন্যাশন্যাল কনফারেন্স অকল্লিত সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বিপরবী নহেন, 
বিজ্ঞ ও বহুদরশশী ডক্টর কুমার ক্মারস্বামী সোৎসাহে অংশ গ্রহণ 'করেন। ইংরাজ সাম্বাজ্যের বন্ধ 
ধনী ও মানী স্যার আগা খা উপস্থিত হইয়া সুদীর্ঘ বক্তৃতায় ক্যাক্সটন হল কম্পিত করিয়াছেন। 
তারপর আবাব এই স্মৃতিবাধিকী। তারতেব শক্র ইংরাজী সংবদপত্রসমূহের এবং আ্যাংলো- 
ইঞণ্ডিয়ানগণের গাত্রদাহ উপস্থিত হইল। পালিযামেশে পর্স্ত উগ্রপন্থী রক্ষণশীলগণ পুনঃপুনঃ 
রাজদ্রোহ দমনেব জন্য পরশ করিযা ও প্রস্তাব দিয়া গভণমেণ্টকে সচেতন করিয়া তুলিলেন। 

বিটিশ উদারনৈতিক গভণমেণট ““ইপ্ডয়া” হাউসেব” দ্বার রুদ্ধ করিয়৷ দিয়া তাহাদে 
দা ও মহত্ব প্রদশন করিল। কিন্ত তাহা কোন্ তারিখে হইল, তাহা আমরা এখনও নি 
করিতে পারি নাই। ১৯১০ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বাগ্রী বিপিনচন্দ্র পাল মহোদয় বলেন যে, 
“"ইণ্ডিয়া হাউস” বন্ধ হওয়ার পর শ্ীসাভারকর আসিয়া তাহার ফ্যাটে একটি কক্ষ লইয়া 
কয়েক দিন বাস করেন। তিনি বলেন, কার্জন ওযালি হত্যার পাচ-সাত দিন পূবে ইপ্ডিযা 

হাউস বন্ধ হয়। সাভারকর জীবনীতে উল্লেখিত হইয়াছে, হত্যাকাণ্ডে পুবে ইগ্ডিযা হাউস 

বন্ধ হয। কিন্তু অদ্ুত ব্যাপার, রৌলাট কমিটি তাহাদেব বিপোট লিখিয়াছেন যে, হত্যাকারী 

মদনলাল ধিংডা সে সমযে “ইত্ডিযা হাউসে” বাস করিতেন না। ইপ্ডিয়া হাউস সম্পর্কে উক্ত 
রিপোর্টে বছ বিষয রহিযাছে ; কিন্তু কবে বন্ধ হইল, তাহার উল্লেখ নাই। 

'“লগুনের প্রহেলিকাচ্ছনা'' ইণ্ডিয়া হাউস, ভারতীয বিপুবীগণের কর্মকেন্্ররূপে চারিটি 
বৎসরে বন চাঞ্চল্যকৰ শলা-পরামরশ, কর্মপন্থা নিরূপণ, পুস্তক 'ও পুম্তিকা প্রকাশ কবিয়া ভারতের 
অগণিত তরুণকে বিপ্রববহ্নিতে আত্বাছুতি দিবার প্েবণা যোগাইযাছিল। আমরা আমাদের 
বিপুবতীথসমূহেব পৃখ্যাত এই পীঠস্থানেৰ গৌরবোজ্জুল এতিহ্য সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া 
উহার স্মতিতে মস্তক অবনত কবিয়া ধন্য হইলাম | 
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(হণ-মদাল্রতে গাভারকার ব্যাগার” 

১৯১০ ইং অব্দের ডিসেম্বর মাসের পথম ভাগে জান্নেনীর হালে মহরে আমার বাড়ী- 
ওয়ালীর ভ্রাতা ডক্টর রিচার্ড লাউখ (180017) তাহার ভগ্মী ও ভাগিলীগণকে দেখিবার জন্য 
বালিন হইতে আগমন করেন। তিনি স্ুবিখ্যাত “স্যানাটোক্ষেন” ফ্যাক্টরীৰ চীফ কেমিষ 
ছিলেন, ইংরাজের প্রতি তাহার নিতান্ত অশদ্ধা ছিল। ইংরাজ সমগ্র বিশু লুটিতেছে, জার 
তাঁহারা (জামেনগণ) তাহাদের জনসাধারণকে একটু শ্বাস ফেলিবার স্থান দিতে পৃথিবীতে একট 
আশ্য়স্থল পাইতেছে না--ইত্যার্দি কারণে লাউখের অনুশোচনা ! 

তাহার সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় একটা অপৃত্যাশিত সংবাদ অবগত হইলাম । তিনি 
বলিলেন ভারতীয় বিপ্রবী ব্যারিষ্টার বিনাফক সাতাবকরকে নিয়া এক আন্তর্জাতিক সমস্যা 
দেখা দিয়াছে। কিন্তু ফরাসী গতর্ণমেণ্ট নিতান্ত দূবল, তীহাবা ইংরাজের সঙ্গে কোনো বিষয়ে 
গোলযোগ স্থ্টি করিতে অনিচছুক, দীর্ধকালেৰ এ্তিহ্য ও স্বাধিকাব বিসর্ভন দিয়াও ইংলগ্ডেব 
সঙ্গে মিতালি রক্ষা করার জন্য উদৃগীব। ১৮৭১ অন্দের ফ্রাঙ্ষো-জামেন যুদ্ধের পরাজয ও 
ক্ষতি তাহার৷ বিস্মৃত হইতে পারিতেছেন না। সুতবাং ইংরাজ ও কশের সাহায্য লইযা আমা- 

দিগকে পধুদস্ত করার জন্য এত ব্যাকুল যে, সাভাবকবকে ইংবাজের হাত হইতে মুক্ত করিব 
রাজনৈতিক অপবাধীর ন্যাধ্য প্রাপ্য আশুয়দানেব অধিকাব ক্ষনু কবিতেও দ্বিধাবোধ করিবে না। 

ড্র লাউখের সঙ্গে দীর্ঘকাল আলোচনা চলে | তিনি সবশেষে বলেন, আপনার৷ (বালিন- 
প্রবাসী ভারতীয়গণ) যদি প্যারিসে আন্তর্জাতিক সোসিয়েলি্ট পার্টিৰ অধিনারক অধ্যাপক 
জোরে (301193)-কে পরভাবানিত করিতে পারেন, তবে তিনি উদ্যোগী হইলে ফরামী গভণমেণ্ট 

সাভারকর ব্যাপারে সংগ্রাম চালাইতে বাধ্য হইবেন । 

জোরেকে কিভাবে প্রভাবানিত করা সম্ভবপর তাহার একট| পন্থা'ও তিনি বলিলেন। 
জামেনীর সোসিয়েলিষ্ট পার্টির নায়ক হ্যার অগা£ বেবেলকে ধর্গ। কঠিন কার্ধ নহে। তিনি 
সোসিয়েলিষ্ট পার্টির মুখপত্র '“ফরভেযাতস্” (৬০:৬/৪105)-এর, সম্পাদক এবং 
রাইকসটাগের সভ্য। বেবেল অতুলনীয় প্রভাবশালী । ১৮৭১ অব্দে ক্রান্মের পবাজযের পর 
বিসমার্ক যখন ফ্রান্স হইতে এলসাম ও লোরেন প্রদেশ দুইটা অধিকার করেন তখনই তিনি 
সদলবলে ইহার প্রতিবাদ করিয়া কারারুদ্ধ হন। হ্যার বেবেল ১৮৬৭ অব্দে ২৭ বংসর বয়সে 
রাইকসটাগের সত্য হন এবং ১৯১৩ অব্দের ১৩ই আগষ্ট তাহার মৃত্যু দিন পধন্ত সভ্য 

ছিলেন। 

ডক্টর লাউখের কথাগুলি ধীরতাবে চিন্তা করিয়া এই ব্যাপারে কাঠৰিড়ালীর মত কিছু 
করার জনা ব্যাকুল হইলাম এবং সে দিনই বালিনে বন্ধুবর ও সহযাত্রী ধীরেন্রনাথ চক্রবর্তীর 
নিকট একখান বিস্তৃত পত্র লিখিলাম। ধীরেশ্রনাথ পরে ডক্টর হইয়। দেশে প্রত্যাগন করেন 
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হেগ-আদালতে “সাভারকার ব্যাপার" 

এবং রিপন কলেজের অধ্যক্ষরূপে কাধ করিয়া ১৯৫০ ইং অব্দের জানুয়ারী মাসে দেহত্যাগ 
করিয়াছেন। তিনি স্বদেশী যুগে 'আত্মোনৃতি সমিতির” সভ্য ছিলেন' এবং কয়েকজন খ্যাত 
নামা বিপ্রবীব সঙ্গেও তাহার হৃদ্যতা ছিল। 

আমাৰ এক সহপাঠী জাঞ্ধেন বন্ধু হ্যার মিটাগ অতি দরিদ্র পরিবারের ছাত্র ছিলেন, তিনি 
মনে প্রাণে সোসিয়েলিষ্ট মতাবলম্বী ছিলেন কিন্তু “দেশাও আনহাষ্ট” রাজ্যের ডিউকের বৃত্তি 
নিয়া অধায়ন করিতেন বলিযা বাহিবে সাবধান খাকিতেন। তাহাব সহিত সাভারকর ব্যাপার 
সম্বন্ধে পূরেও কিছু আলোচনা হইযাছিল। পুনরায় বিস্তৃততাবে ডক্টর লাউখের সঙ্গে যে কথাবাতা৷ 

হইযাছে তাহা বলিলে তিনি সে দিনই সন্ধ্যাবেলায় আমাকে নিয়া হালের সোসিয়েলিষ্ট পত্রিকা 
কক্বাটের (৬০0110191) সম্পাদক হ্যাব সাইডেম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন! সাইডে- 
ম্যানও রাইকসটাগে এ অঞ্চলেব প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি আমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া 
বালিনে হ্যার বেবেলের নামে একখানা পত্র দিযা অচিবে “ফবভেয়াতস্”” অফিসে যাইয়। 
সাক্ষাৎ করিতে নির্দেশ দিলেন । গুছে ফিরিযাই বন্ধুবর চক্রবতাঁর পত্র পাইলাম, তিনিও অগৌণে 
তাহাব সঙ্গে সাক্ষাৎ কবিতে লিখিযাছেন। 

হালে-বালিন ট্রেনে. দুই ঘটাব পখ | আমি বালিনে পৌছিয়৷ তাহার ৬৪, গোয়েয্ছ্াসের 
বাটিতে যাইযা তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আমাকে সতর্ক কবিযা বলিলেন যে, অন্যান্য 
ভারতীযগণকে যেন এক্ষণে এ বিষযে কিছু জানান না হয। হ্যার বেবেলেব সঙ্গে সাক্ষাৎ 
কবিতে অধিক লোকজন নিষ! যাওযার পুযোজন নাই। সাইডেম্যানের পত্রসহ আমরা দূজন 
গেলেই যথেষ্ট । দিন কাল ভাল শয়, বিশেষত: সকল ভারতীয়ের স্বভাবও একবপ ঘহে। 
ভারত গভণমেন্টেব বৃত্তিধারী পাচ্য ভাষা অধ্যযনকারী ছাত্রগণ সম্বন্ধে সহজেই সন্দেহ 
জাগে। 

আমরা পবদিন টেলীফোনে সংবাদ নিযা "'ফরভেয়াতৃ'” অফিসে যাইয়। হ্যার বেবেলের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম । তিনি হ্যার সাইডেম্ানের পত্র পাঠ করিয়া তাহার উদার প্রশান্ত 
আলাপে মুহূর্তেই আমাদের হৃদয জয করিলেন! তার পর এই সত্তর বৎসরেব বৃদ্ধ বেবেল 
প্যারিসে অধ্যাপক জোবের নাষে এক পত্র লিখিষা বলিলেন “ইহা নিযা আপনারা একজন 
প্যারিসে চলে যান--অখবা যদি যাওয। সণ্তবপব না হয় তবে জরুরি পত্রহিসাবে আজই ইহা ডাকে 
দিন।'” 

আমরা তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় লইলাম এবং নান দিক চিন্তা করিয়া যাওয়ার পরি- 
বর্তে ইহা জরুরি পত্রহিসাবে ডাকে দিলাম । চক্রবর্তীর গৃহে আসিয়া আমরা প্যারিসে ম্যাভাম 
কামাকেও এক ক্রত পত্রে সাভারকর ব্যাপারের সংবাদ জানিতে চাহিলাম। এ বিষয়ে তিনি এবং 
তাহার সহকামগণের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা কিরূপ ছিল তাহার আভাস আমরা তাহাদের প্রকাশিত 
'ইপ্ডিয়ান ফ্রিডম” নামক পত্রিকা পাঠে অবগত ছিলাম । জাশেনীতে ভারতীয় ছাত্রগণ ইউনি- 
ভাঙ্গিটিতে ভি হওয়ার অত্যপ্লকাল মধ্যেই উক্ত পত্রিকার কয়েক সংখ্যা তাহাদের নিকট 
পৌছিত। পত্রিকাগ্ন প্রকাশিত অর্থ সাহায্যের আবেদনটি পাঠ করিয়া কেহ সামান্য অর্থ প্রেরণ 
করিলেও পত্রিকা রীতিমত প্রেরিত হইত এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পরচারমূলক অন্যান্য 
পুস্তিকা এমন কি সাভারকর প্রণীত 'ভারত স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস' (6151019 ০ ৬121: 
0£ 17060100109 ০ 111012) ন্যমক যুল্যবান সচিত্র গ্রন্থখানাও প্রেরিত হইত। 
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বহির্ভতারতে ভারতের মুক্তিগ্রয়াস 

চারিদিন পর পর্রোত্তরের আশায় আমি পুনরায় চক্রবর্তীর বাটীতে আসিয় জানিতে পারি- 
লাম যে সে দিনই অধ্যাপক জোরের উত্তর পাইয়া হ্যার বেবেল শীযুক্ত চক্রব্তীকে 
ডাকিয়াছিলেন। তিনি তথা হইতেই আসিয়াছেন। জোরে জানাইয়াছেন যে প্যারিসের ভারতীয় 

জাতীয়ভাবাদিগণ তাঁহার সঙ্গে দেখা সাম্ষাৎ করিতেছেন, ম্যাডাম কামা তাহাকে সকল অবস্থাই 

জ্ঞাত করিয়াছেন। সুতরাং তিনি তাহার সহকমিগণসহ এ বিষয়ে গতর্ণমেণ্টকে সচেতন 

থাকিতে যথাসম্ভব চাপ দিবেন। 

সন্ধ্যা ৮টায় আমর চক্রবর্তীর কক্ষেই নৈশ ভোজন করিতেছিলাম । অকস্মাৎ চারিতালার 

উপরে ক্রত পত্রবাহক ম্যাডাম কামার পত্র নিয়া উপস্থিত হইল। পত্র পাঠ করিয়া আমরা 

কতকটা উৎসাহিত হইলাম। তিনি এই কথাও জানাইয়াছেন যে, আমরা যদি জামেনীপবাসী 
ভারতীয়গণ হইতে কিছু অর্থ সংগহ করিয়া পাঠাইতে পারি তবে ভাল হয়। ম্যাডাম কামার 
পত্রে এই কথাও ছিল যে “আমরা অধ্যাপক জোরের সহযোগিতা পাইতেছি, কিন্তু ফরাসী 

গভপণমেন্টের এই ব্যাপারে দৃঢ়তা নাই, সুতরাং শক্তিশালী ইংরাজই নিজ উদেশ্য সিদ্ধ করিয়া 

লইতে পারে বলিয়া আমাদের আশঙ্কা হয়। তবে আমাদের পক্ষ হইতে চেষ্টার ক্রটী হইবে না।” 

চেষ্টাব গ্রুচী যে তাহাদের হইবে না সে বিষষে আমরা নিঃসন্দেহ জ্লাম। তাহাদের দলের 

নায়েক নামক জনৈক ব্যবসা প্রতিনিধি বালিনে কিছু সময পৃবে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও 
দু-একদিন এক সঙ্গে আহারাদি করেন। তাঁহার বাচনিক সাতাবকরের ট্টিমার হইতে ঝম্প দেওয়া 

এবং তৎকালীন অন্যান্য ঘটনার বিবরণ আমরা বিশেষভাবে জানিতে পারিয়াছিলাম | ম্যাডাম কামার 
ভবিষ্যৎ চিন্তা কতটুক সুদূরপ্রসারী তাহা উপলব্ধি করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলাম। নায়েক 
বলিয়াছিলেন লগ্ডন হইতে সাভারকরকে নিয়া স্টিমার যাত্রা করার সংবাদ ম্যাডাম কামা তাহার 
এক গুপ্তচর হইতে পাইয়া তাহার সহকমিগণসহ আলোচনায় স্থির করেন যে, ষ্টিমার মার্সেল 

বন্দরে পৌছিবার দিন তাহাদের দুইজন কর্মী একটি ট্যাক্সি নিয় ছ্িমারঘাটের নিকটে উপাস্থিত 

থাকিবেন। যদি কোনও প্রকারে সাতারকর অবতরণ করিতে পারেন তবে তাহাকে নিব 
সরাসরি প্যারিসে চলিয়া আসিবেন। সাভারকরের মত তীক্ষধীসম্পন্ন বিপ্রবী নিশ্চয়ই ছ্টিমার 
হইতে কোনও প্রকারে অবতরণের চেষ্টা করিবেন। একখানা ট্যাক্সিতে সাতভারকর ম্যাডাম 
কামাদলের পতাকা থাকিবে, যেন সাতারকর দেখা মাত্রই বুঝিতে পারেন যে, তাহার সহকষিগণ 
তাহাকে নিবার জন্য আসিয়াছেন। 

অনুমান সত্যই হইয়াছিল, একটি বিশেষ কারণে চেষ্টা ব্য হইল। সাতারকর নিজেই 

অসহায় হইয়া একটি ভুল করিয়াছিলেন। 

মার্সেলের ঘটনার প্রায় চারি মাস পর এ ষ্টিমারের জনৈক আইরীশ কর্মচারী ম্যাডাম 
কামাকে বলেন যে, ট্রিমার ইংলগ্ডের উপকূল ত্যাগ করার পর হইতেই সাভারকর দিনে ও 
রাত্রে তিন-চারিবার করিয়া শৌচাগারে যাইতেন এবং সম্ভবতঃ তিনি চেষ্টা করিয়া দেখিতেন 
যে ক্ষুদ্র জানালা দিয়া গড়াইয়া পড়িতে পারিবেন কিনা । অসম্ভব দেখিয়া তিনি কোনও প্রকারে 
একটি রেঞ্চ ($/158০1) সংগ্রহ করিয়া জানালার ফ্রেমের সক্র.গুলিও ক্রমে খুলিয়াছিলেন । স্টিমার 
যখন বিস্কে উপসাগর (88 01 735০8.) অতিক্রম করিয়া মার্সেল বন্দরে প্রবেশ করিতেছিল, 
তর্খন তিনি কোনও প্রকারে জানাল! দিয়া বাহির হওয়া অসন্তব দেখিলেন। জানালা ফ্রেমসহ 
খুলিয়া ফেলা সত্ত্বেও বাহির হইতে পারিবেন না বুরিলেন। মার্সেল বন্দরের ট্টিমার ভিড়িবার 
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হেগ-আদালতে “সাভারকার ব্যাপার: 

স্থানটি তৎকালে কলিকাতার প্রাণ রোড জেটির মত ছিলি। টিমার ঘার্টে ভিড়িল, সাভারকর 

পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়্াও বোধ হয় গলাইয়া বাহির হওয়া অসম্ভব দেখিয়া সম্পূণণ উলঙ্গ হইয়া 
জানালার মধ্য দিয়া জেটি সশিকট জলে পড়িয়া গেলেন । তিনি তীরে উঠা মাত্রই পোর্ট 
পুলিশ তাহাকে সম্পূণ বিবস্ত্র দেখিয়া বন্দী করিলেন। জলে পড়ার শব্দ শুনিয়৷ ট্টিমারস্থ রক্ষি- 
গণও তৎক্ষণাৎ তীরে নামিয়া তাহাদের বন্দী পলাইতেছে বলিয়া, অজ্ঞ ও হতভম্ব পোর্ট পুলিশ 
হইতে সাভারকরকে ছিনাইয়। নিয়া ট্টিমারে তুলিল। ষ্টিমারের ক্যাপ্টেন অগৌণে সিঁড়ি তুলিয়া 
দিয়া সত্বরই ষ্টিমার ভাসাইবার ব্যবস্থা করিল। অদূরে জেটি য়ার হাউসের অপর দিকে (যেমন 
আমাদের ট্রাড রোডে) ভবিষ্যৎ স্বাধীন তান্নতের পতাকাসহ ট্যাক্সি অপেক্ষা করিতেছিল, 
সহকর্মীদ্বয় জেটির নিকটে সাভারকরকে খুঁজিতেছেন, ইহার মধ্যে চক্ষের পলকে বিধাতা 
কিভাবে সকল কল্পনা চুণ কবিয়া দিলেন তাহারা উপলব্ধিই করিতে পারিলেন না। 

আমি ও চক্রবর্তী পরদিন পাতে বিশ্ববিদ্যালযের আন্তর্জাতিক আইনের বিশ্ব-বিশ্স্ত 
অধ্যাপক কৌলাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম । তিনি ধৈর্ষের সহিত আমাদের ভুলব্রাস্তিপূ্ণ জানেন 
ভাষায় বিবরণ শুনিয়া কিছু কিছু মোট করিয়া রাখিলেন এবং সন্ধ্যা ৭টায় পুনরায় সাক্ষাৎ 

করিতে বলিলেন । 

সন্ধ্যাবেলায় তিনি বলিলেন 'আইনতঃ ইংরাজ গভণযষে্ট সাতারকরকে তারতে আবছ 
রাখিতে পারে না, তাঁহাকে পুনরায় ফ্রান্সের মাটিতে আনিয়া মুক্ত করিতে বাধ্য । তারপর 
ফ্রানসও আইনতঃ তাহাকে বাজনৈতিক অপরাধীর ন্যায্য প্রাপ্য আশ্বযের অধিকাব হইতে বঞ্চিত 

করিতে পারে না।' 

আমি বিশেষ উৎসাহিত হইলাম । তিনি বলিলেন যে, তিনি প্যান্নিসে আন্তজাতিক আইনজ্ঞঃ 

জনৈক অধ্যাপককেও একখানা পত্র দিবেন। 

আমি ও চক্রবর্তী গৃহে ফিরিয়া আব আমরা কি করিতে পারি তাহী চিন্তা করিলাম | 
আমি বলিলাম, আর একটি চেষ্টা আমি করিব, তাহা হালে হইতে হইবে। 

আমি পরদিন হালে প্রত্যাবর্তন করিয়া হালের ভারত হিতৈষিণী মহিলা ফ্রাউ আনা 
মেরীসিসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া সকল বিষয় বর্ণনা করিলাম । তিনি সোৎসাহে ভিয়েনায় 
ব্যারোনেস্ বার্থা ফনৃস্থটনারের নিকট এক পত্রে সকল বিষয় লিখিলেন। ব্যারোনেস্ আলক্কেড 
নোবেলের পরামরদাত্রী গৃহকত্রীরূপে নোবেল স্বারা আন্তর্জাতিক মিলনের প্রচেষ্টা আরম্ত 
করান। তিনিই নোবেল পুরস্কার প্রতিষ্ঠায় বিশেষ পরামশদাত্রী ছিলেন। আন্তর্জাতিক শাস্তি 
সঙ্য, হেগের আদালত, জেনেভার মিলন সংঘ প্রভৃতি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের একজন 

প্রধান উদ্যোগী ছিলেন । তীহার 'অস্রনিপাত!' (1019 ৬৪67) 11100611) নামক যুদ্ধবিরোধী 
সামরিক পত্রিকা ১৮৯২-৯৯ পর্যস্ত প্রকাশিত হইয়া সমগ পৃথিবীর মনীষিবৃন্দের মধ্যে শাস্তি 
স্বাপনের জন্য এক আন্দোলন স্থষ্টি করে, তীহাকে নোবেলের শাস্তি পুরস্কারও দেওয়৷ হইয়াছিল । 

ব্যারোনেষ্ সুটনারের উত্তর দুই সপ্তাহর মধ্যে পাওয়া গেল । আমাদের মনে হইল তিনি 
হেগেও পত্র দিয়া সংবাদ লইয়াছেন, এইজন্যই দেরী | তিনি লিখিলেন “সাভারকরের ব্যাপাকু 
আন্তর্জাতিক আদালতের বিচার্য বিষয়। সন্বরই একটি ট্রাইবুন্যাল গঠিত হইবে এৰং নিশ্চয়ই 
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, বহির্ভারতে ভারতের মুক্তিপ্রয়াস 

যথাযথ বিচার (817 1050106) হইবে । আপনি ও আপনার ভারতীয় বন্ধুগণকে ধৈধ ধারণ 
করিয়া অপেক্ষা করিতে বলিবেন।' 

১৯১১ ইং জানুয়ারীর ১ম ভাগেই ম্যাডাম কাম হেগ হইতে সংবাদ পাইলেন যে ১৪ই 
ফেব্রুয়ারী ট্রাইবুন্যালের বিচার আরম্ভ হইবে এবং ৫ে জন বিচারক বিচার কবিবেন, কিন্তু কোন 
কোন & জন তাহা জানান হইল না। 

ফেব্ুয়ারীর ১ম সপ্তাহে 'ফবতেয়ার্তসূ পত্র প্যারিসে একটি সাম্যবাদী পত্রিকা হইতে উদ্ধত 
করিয়া বিচারকদের নাম প্রকাশ করিল | ম্যাডাম কামার চেষ্টায ও অধ্যাপক জোরেব সহযোগি- 
তায় নানারূপ কাগজপত্র প্রকাশিত হইল | ফরাসী গভণমেণ্টের আইনজ্ঞগণ বেশভূষায় সজ্জিত 
হইয়া ধ্াধিকরণগণ সমীপে তাহাদের মোকদামা বুঝাইলেন, প্রতিবাদী পক্ষে ইংলগডের প্রথিত- 
যশা আইনজ্ঞগণ জবাব দিলেন। বিচার ৫ দিন চলিল, আরও ৫ দিন পব ২৪শে ফেলুন্যারী 
রাষ ঘোষিত হইল। 

'সাভারকর রাজনৈতিক অপরাধী নহে, সাধাবশ হত্যাকারী, সুতরাং ফরাসী পোর্ট পুলিশ 
তাহাকে ইংরাজের হাতে তুলিয়া দিয়া আন্তর্জাতিক আইনেব বিধান লঙ্ঘন করে নাই । ফরাসী 
গভণমেণ্টও তাহাকে রাজনৈতিক অপরাধীর ন্যায্য পাপ্য আশুয়ের অধিকার /591)17 0811 
€0 ৪ 001161021 [011501৩1 01 01617001 হইতে বঞ্চিত করেন নাই ।' 

এই বিচার বিভ্রাটের বিবরণ পাঠ করিয়৷ মধ্য ইউবোপের আন্তর্জাতিক আইনজ্ঞগণ স্তম্ভিত 
হইলেন । 'ফরভেয়াতসৃ' পাঠে অবগত হইলাম যে, বিভিন দেশের সাম্যবাদী পত্রিকাসমূহে 
কিরূপ সমালোচনা প্রকাশিত হইযাছে। কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? ইংরাজ গতণমে“ট 
সাভারকরকে নাসিক হত্যাকাণ্ডে ঘড়য়ন্ত্রে লিপ্ত আছেন, (যদিও তিনি ইংলগ্ডেই ছিলেন) বলিয়া 
ভারতবর্ষের সেসন আদালতে বিচার করিয়া কঠোর কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন। বৃটিশের 
ন্যাযবিচারের ইতিহাস আব একটি স্ুবিচারের দৃষ্টান্তে গৌরবানিত হইয়া রহিল । 

বর্তমানে যেমন ইউ, এন, ও'র কণধার আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, তংকালের হেগের 
আস্তর্জাতিক শাস্তি সঙ্ঘ এবং আদালতের কণধাগ তেমনই শজ্শাশী গ্রেট বটেন ছিল, সক্স 
দেশ তাহাদের তালেই নৃত্য করিত, অবশা কাইজারের '“ডয়েটসল্যাণ্ড' ই (জামেনী) ব্যতীত। 
জামেনী বৃটেনের মত শক্তিশালী হইতে পারিতেছে না বলিয়াই ভিতরে ভিতরে জবলিয়া-পুড়িয়া 
আত্মগ্রানিবোধ করিত । এজন্যই কাইজারের অন্ধ সমর্থক পত্রিকা “ফসিশে সাইটুং' (৬0958150116 
7:611017£) তীব্র ভাষায় বিচারের এবং ফরাসী গভর্ণমেণ্টের ক্লৈব্যেৰ সমালোচনা করিল | 

তথাপি আপাতদৃষ্টিতে মনে হইল, সাভারকর ব্যাপারের যবনিকাপাত হইয়াছে । কিন্ত 
না, বিচার বিভ্রাটের কলঙ্ককাহিনী দীর্ধকাল চাপা রহিল না। 

১৯১৪ ইং অব্দের ১লা জানুয়ারী হেগে নব-নিমিত আন্তর্জাতিক আদালতের স্ুরম্য 
পাষাদের স্বায়োদ্ধাটন হইবে ইহা বিঘোষিত হইল । রাশিয়ার সর্বশেষ জার দ্বিতীয় নিকো- 
লাউসকে পৌরোহিত্য করিতে আহ্বান করা হইল। কারণ তিনিই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ 
ভাগে 'সবপৃথম আস্তর্জাতিক বুঝাপড়া স্থারা যুদ্ধ বর্জন করার এক প্ৃস্তাষ বিভিন্ন দেশের নৃপতি” 

৩৬ 



হেগ-আদালতে ““সাভারকার ব্যাপার *' 

বৃদ্দ এবং রা্্রনায়কগণের সম্মীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সুতরাং তাহার অপেক্ষা এই আন্ত- 
জাঁতিক বাপারে যোগ্যতর ব্যক্তি আর কে আছেন? 

এই দ্বারোদৃঘাটন উৎনব এক বিরাট রাজসুয় যজ্ঞে পরিণত হইল । এই ইতিহাসখ্যাত 
উৎসবে উদ্বোধনী অস্তে ভাষণ দিবার জন্য আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল বালিনের অধ্যাপক কৌলাবকে। 
তিনিই নাকি সেই সমযে আন্তর্জাতিক আইনেৰ সবশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন । 

সভাষঞ্চে জার বছ নূপতি, রাষ্্রনায়ক ও গুণী জ্ঞানী পুরুষের মধ্যে সুউচ্চ আসনে উপবিষ্ট, 
পাশ্বেই ঈষৎ নিয়াসনে অধ্যাপক কৌলার। এঁকতান বাদন, মঙ্গলাচরণ ও কোরাস সঙ্গীতের 
পৰব অধ্যাপক কৌলার দণ্ডাযমান হইয়া তাহার মুদ্রিত অভিভাষণ পাঠ আরম্ভ করিলেন। অভি- 
ভাষণের আখ্যা ছিল 'সাভারকর ব্যাপার' (7115 98581191 4১811) শোতৃমণ্ডলী উৎকণ হইয়া 
তাহার গান্তী্ষপূণণ অভিভাষণ পাঠ শুনিতেছেন, আর লজ্জায় তাহাদের বদনমণ্ডল রক্তিম হইয়া 
উঠিতেছে। কৌলাব পাঠ করিতেছেন ছত্রের পর ছত্র, পরিঘকার উচ্চারণ করিযা- যেমন 
সেসন আদালতের বিচারক জূবিগণ সমক্ষে মামলার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বণনা করিয়া যাইতে- 
ছেন। কিভাবে কোন কোন ধারা উপধারা সাতারকরের বিচারকালে বিচারকগণ অবস্তা করিয়া- 
ছেন অগ্যাহ্য কবিয়াছেন, কি প্রকার নিলজ্জভাবে ফ্রান্সের চিরাচরিত প্রখা অবনমিত ও 
অসন্মানিত করিযাছেন এবং কতটুকু অন্যায় বিচার দেশভক্ত ভারতীয় হ্যার সাতারকরকে 
আন্তর্জাতিক আইনে রাজনৈতিক অপরাধীর আশ্য়দানের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে 
তাহা সুপগ্ডিত অধ্যাপক, একটির পর একটি বিবৃত করিলেন! তৎপুৰে ৫০ বংসরকালে 
মধ্যে ফ্রান্স, স্ুইজারল্যাণ্ড, ইংলগ প্রভৃতি বিভিন্ন রাজ্যে ইতিহাস খ্যাত বিভিন্ন ঘটনা যেভাবে 
আশ্য়দানের অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে, দভাগা ভারতীয় জাতীযবাদদীর তাহা কেন অপাপ্য 
হইল তিনি সে পশ কৰ্লেন। 

উপসংহারে কৌলার বলেন, সাভারকরের এই বিচারকে অবিচাৰ এমন কি আন্তর্জাতিক 
আইনের ব্যভিচার বলা যাইতে পারে। এরূপ বিচার প্রহসনের জন্য বহুল ব্যয়সাধ্য একটা 
আদালত বক্ষা কর নিরথক এবং এর জন্য আবার একটা বিরাট সৌধ নির্মাণ করিয়া তাহার 
দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে এক মহোতসবের অনুষ্ঠান নিতান্তই হাস্যকর প্রচেষ্টা 

শোতৃমণ্ডলী অধোবদন হইলেন । “ফরভেয়ার্তষ্*' পাত্রিকায় প্রকাশিত হইল যে, “অভিভাষণ 
পাঠ সমাপ্ত হইলে মনে হইল যেন একটা বিরাট বিস্ফোরণে নবনিমিত প্রাসাদ, অনুষ্ঠাতা, 
দশক ও শ্রোত্মণ্ডলীসহ চুরমার হইয়া গিয়াছে” 

বালিনের তদানীন্তন প্রসিদ্ধ ব্যঙ্গ সাপ্তাহিক পত্রিক৷ “লিপিসিসমুস” (91101110157015) 
গথম পৃষ্ঠাব্যাপী একটি চিত্রে দেখাইলেন ডিনামাইট আবিঞ্চতা আলক্রেড নোবল বড় বড় 

কলসী হইতে মোহর চালিয়া দিতেছেন। স্গরম্য প্রাসাদ উঠিয়াছে, তাহাতে বিরাট জনসমাবেশ ! 
নীচের দিক হইতে বড় বড় পিপায় ডিনামাইট লইয়া অধ্যাপক কৌলার এ সৌধের সঙ্গে 
সংযোগ করিয়া দেশলাই দিয়া ফিউজে অগ্িসংযোগ করিতেছেন আর বলিতেছেন, “দেখি, 
সৌধ সুদৃঢ় কিনা!” 

আমর। “'সাভারকর ব্যাপার” পুস্তিকা দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি যে সে সমযে “আন্তর্জাতিক 

৩৭ 



বহির্ভারতে ভারতের মুক্তিপ্রয়াস 

আইনে রাজনৈতিক অপরাধীর আশুয়দান অধিকার” বিষয়ে ইহাই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান গ্রস্থ 
হইয়াছিল। 

দেশতক্ত সাতারকর বিচার পান নাই, অবিচারে আশ্য়বঞ্চিত হইযা অন্যায় বিচারে কঠোর 
দও ভোগ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের সাস্বনা এই যে, তাহার ব্যাপার নিয়াই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় 
একটিচিরক্মরণীয় অধ্যায় রহিয়া গিয়াছে । 



সিদ্ধুদেশের পার্শী শহীদ দাদা চান্জী কেরসাম্প 

আমাদের ভারত স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনার উদ্যোগ আয়োজন করার কালে ভারতের 
বিভিনু প্রদেশের ভিন্ন ভিন সম্পৃদায়ভুক্ত বু বিপ্রবী কর্মীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে! কিন্ত 
পাশীসম্প্দায়তুক্ত কোন বিপ্রবী কর্মীর সঙ্গে ১৯১২ অব্দের ইষ্টার পর্যস্ত আমাদের সাক্ষাৎ 
হয নাই । ম্যাডাম ভিকাজী কাম। ব্যতীত আর কোন পার্শা তখন ছিল না। 

৪৭ বৎসর পৃব্বে ১৯১২ অব্দের ইষ্টারের ছুটাতে বালিনে প্রায় ২৫৩০ জন বিপূবী 
সমবেত হইলে আমরা বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্য করিলাম, আমেরিকা হইতে প্রত্যাগত একজন 
পাশী বিপ্রবী উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি ছিলেন দাদ। চান্জী কেরসাম্প (91589), তিনি 
বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, এ, ডিগী লইয়া ১৯১০ অব্দে আমেরিকার “আইওয়া' 
বিশুবিদ্যালযে কেমিষ্টি, ফিজিক্স, ও বোটানি অধ্যয়ন করার জন্য ভত্তি হইয়াছিলেন। দুই 
বৎসর পর তিনি পরীক্ষায় উত্তীণ হইলে (/.3.) এ, বি, ডিগী পাইবেন। অথচ তিনি যদি 
আমেরিকা হইতে কম খরচে বালিনে ভত্তি হইয়া৷ অধ্যয়ন করেন তবে 81৫ বৎসরে মৌলিক 
গবেষণা সম্পন্ন কন্সিতে পারিলে এবং ফিলসফিসহ উক্ত তিনাটি বিষয়ে মৌখিক পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইলে ডক্টর ফিল উপাধি পাইতে পারিবেন। তীহার “আইওয়াতে” মন বসিল না। 
জান্মেনীতে আসিয়া ২২টি বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কোনটিতে ভন্তি হওয়ার জন্য তাহার মন চঞ্চল 
হইয়া উঠিল। সে সময়ে আমেরিকাস্থ গদর পার্টাঁর সভ্যগণের সহিত তিনি বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে 
মেলামেশা করিতেন । শ্রীযুক্ত তারকনাথ দাস, শীযুক্ত পাণ্ডুরঙ্গ খানখোজে এবং লালা হরদয়ালের 
সঙ্গে তিনি পবামশ করিয়া বালিনে চলিয়া আসিলেন। 

বালিনে কর্মো্তম 

বালিনে পৌছিয়া তিনি অপর একজন আমেরিকা-পৃত্যাগত ছাত্র, অধ্যাপক বিনয়কুমার 
সরকারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধীরেন সরকারের নিকট তাহার মনোবাঞ্ছ৷ ব্যক্ত করিলেন। ধীরেন 
সরকারও ২।১ বৎসর পুৰ্বে মিসিগান (11151015817) বিশৃবিদ্যালয় হইতে একটি (4১.8.) 
এ, বি, ডিগীনী লইয়া! বালিনে আসিয়া ইউনিভালিটিতে ভত্তি হইয়াছিলেন। 

বালিনের উপকণ্ঠে স্যারলোটেন বুর্গ (0112110916575015) শহরের সুলঠাইস (5০1)1- 
(115199) বিয়ার রেট্ুরেন্টে বিপ্রবীগণের সমাবেশে ধীরেন সরকার দাদ। চান্জী কেরসাম্পকে সব্ব 
সমক্ষে পরিচিত করিয়া দিলেন। কেরসাম্প গোয়েঠে (03096686) ট্রাসের একটি চারিতল বাটীর 
চতুর তলে একটি কক্ষ নিয়া বাস করিতেছিলেন। কেরসাম্প আমাদিগকে আমেরিকার গদর 
পাটির মর্মবাণী শুনাইলেন। গদর পার্টির গঠন প্রচার ও প্রভাব সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দিয়া 
বাগমী বিপিলচন্ত্র পালের মত ওজস্িনী ভাষায় আমাদিগকে আশার আলোকে উদ্দীপ্ত করি- 
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লেন। তিনি বলিলেন-_ক্যালিফোণিয়ায়, স্যানক্রানসিস্কোতে, ক্যানাডায় সর্বত্র সহগ্ন সহ 
পাঞ্জাবী প্রাক্তন সৈনিক চাষবাস ও বিবিধ প্রকাব কুটারশিল্প করিয়৷ যে প্রভূত অর্থ উপার্জন 
করিতেছে, তাহার একটা মোটা অংশ তাহাব! দেশ-মাতৃকার স্বাধীনতা-সংগ্রামেব জন্য পণ্ডিত 

রামচন্দ্রের হস্তে অপণ কবিতেছেন। 

প্রথম মহাযুদ্ধকালে 

দুই বৎসর পরে ১৯১৪ ইংবাজীর আগষ্ট মাপে বীব বিপুবী বীবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
এবং আমি ইংরাজ যে ফ্রান্স ও বাশিয়াব পাহায্য করিতে যুছ্ছে৷ নামিয়াছে সে সম্পর্কে জারন্নেনীব 

পক্ষ লইয়া ইংরাজকে তীব ভাষায় সমালোচনা করিয়া প্রচারপত্র পকাশ করিয়াছিলাম | 
এই পুচারপত্র বালিনস্থ ভারতীয ছাত্র জাতীয়তাবাদী ও বিপ্ুবীগণকে বিশেষভাবে ক্ষব্ধ কবিয়া- 
ছিল। আমরা বালিনে ব্যাবণ ওপেনহাইমেব সঙ্গে ২রা সেপ্টেম্বর পব্বাহে যে আলোচন৷ 
করিয়াছিলাম তাহাই ধীরেন সরকার এবং অন্যান্য বিপুবীগণকে জ্ঞাত কবার জন্য বাহির 
হইয়াছিলাম। সহসা পথিমণ্যে কেরসাম্পের সঙ্গে দেখা হয। কেবসাম্প আমাকে দেখিয়াই 
নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইলেন । আমার সঙ্গে যিনি ছিলেন তাহাকে তিনি চিনিতেন না, তাহার কোন পরিচয 
নেওয়াও তিনি অনাবশ্যক বিবেচনা কবিলেন। তিনি বলিলেন, “হেযাব ভষ্টাচাবিয়া, আপনি 
হালে হইতে এই প্রচাবপত্র প্রকাশ করিযাছেন ; কিন্ত পত্রে প্রকাশকের নাম দিযাছেন 
বীরেন্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় । বীরেন্দ্রনাথ প্যাবিসে আছেন, অখচ তাহার ঠিকানাও দিয়াছেন 
আপনার বাড়ীর পাশেরই একটি বাড়ীতে । আপনি অববাচীনের মত এবপ প্রঢাবপত্র প্রকাশ 
করিয়া অন্যান্য ভারতীয়গণকে বিপনু করিযাছেন। পরাঞ্জপে, যোশী, মারাঠে, পভাকর পভৃতি 
সকলেই আপনার এই ব্যবহারে অত্যন্ত ক্ষ হইয়াছেন । আপনার সাহস থাকিলে নিজ নামেই 

পচারপত্র প্রকাশ কবিতে পারিতেন।” দাদা চট্টোপাধ্যায় সব কথা শুনিলেন। তিনি জিজ্ঞাস। 
করিলেন, 'হ্যার কেরসাম্প! আপনি কি বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে চেনেন? তাহাকে 
কখনো দেখেছেন? তিনি যে গত এপিল মাসে প্যারিস থেকে এসে হালে বাস করছেন এবং 
ডাঃ ভট্টাচাষ্যের বাড়ীর পাশেই বাস করছেন সে সব কথা জানেন ? ডাঃ তষ্টাচাষ্য অববাচীন নহেন! 
সাহসও তাহার কম নয়! আমি স্বেচ্ছায়ই প্রচারপত্রের প্রকাশক হিসাবে নাম দিযেছি। আপনি 
বৃথা কেন তাকে তুচছ তাচ্ছিল্য করছেন?" এই সময়ে সহসা দাদা চাঘজী মস্তক অবনত 
করিয়া চট্টোপাধ্যায়ের পদম্পশ করিলেন । চটোপাধ্যায বলিলেন, “কে কে ডাঃ ভটষ্টাচাধোব 
উপর ক্ষন্ধ হয়েছেন, তা শুনতে আমরা আধিনি। আমরা এসেছি আশার বাণী নিয়ে। যে 
বাণী আমাদের বিপ্ুবী-জীবনে আমাদের কণে কখনও পোছায়নি। জানেন গভণমেণ্টের 
ফরেইন অফিসের কতা হ্যার ফন ইয়াগো আমাকে জানম্মেন গভণমেন্টের সঙ্গে ভারতে বিপ্রব 
স্ব্টির জন্য আলাপ আলোচনা করবার জন্য তার নিজের গাড়ী দিয়ে ব্যারণ ফন (৬ ০1)) 
ওপেনহাইমের নিকটে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সে দুদিন আগের কথা, ব্যারণের অনুরোধে 

আমি ডাঃ ভষ্টাচাধ্যকে নিয়ে গতরাত্রে বালিনে পৌছেছি। আজ পুববাহে তিনজনে আলাপ 
আলোচনা হয়েছে । ব্যারণ আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজনে পরিতৃপ্ত করে বালিনে অবস্থিত বিপবী 
এবং ছাব্রগণকে আমাদের দলে যোগদান করতে বিশেষ আহ্বান জানিয়েছেন । আমর! ভালেমে 
গিয়ে খীরেন সরকারকে পাইনি । তাঁর বাড়ীতে গিয়েও তাঁকে পাইনি । তাঁর বাড়ীতে একখানা 
পত্র লিখে রেখে এসেছি। তারপরেই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ। আপনি এখন শুনুন, আমরা কি 
করেছি, আমর কি করব,তারতমাতার শৃঙ্খল মুক্তির বন্য 'কেবা আগে প্রাণ করিবেক দান' তাই 
এখন খুঁজে বের করব ।'” এই সময়ে চারিটা বাজিয়া গিয়াছে। দাদা চট্ট্রো৷ ঘড়ি দেখিয়া বলিলেন-- 
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“চল ভষ্টা, একটা কাফেতে ঢুকে চা পান করি ।” কেরসাম্প বলিলেন--“এই ত আমার বাড়ী, 

চলুন আমার কক্ষে চা-পাঁন করা যাবে ।” আমরা তিনজনে কেরসার্পের গৃহে চলিয়া গেলাম । 

সেখানে চা-পান করার কালে চট্ো জান্মেন ভাষাযই বলিলেন আমাদের কমধারা কিৰপ 
হইবে। জানেন গভণমেন্ট কিবপ প্রতিশ্র্তি দিয়াছেন । আমরা ৬টা পধ্যন্ত সেখানে বসিষা 
থাকিযা সকল বিষয আলোচনা করিলাম, তারপর ব্যারণের সঙ্গে ৭টায় পুনরায় সাক্ষাৎ করিতে 
হউবে বলিষা ট্যাক্সীযোগে ব্যারণের বাড়ীতে চলিযা গেলাম । ব্যারণ নবাগত কেরসাম্পকে 

দেখিয়া আনন্দিত হইলেন । কেরসাম্প হইতে আমেবিকাস্থ গদর পাটি ব কন পবিচালনাব ব্যবস্থা 
জ্ঞাত হইয়া সবিশেষ তুষ্ট হইলেন। 

কেরসাম্প প্রত্যহ সকালে কিংবা বিকালে আমাদেব সঙ্গে স্পাণ্ডাও যাইযা মিলিটারী বিস্ফা- 
রক ফ্যাক্টরীতে বোমা, হাতবোমা, টাইমবোমা, প্রভৃতি সবপ্রকাব বিস্ফোরক দ্রব্য পরস্ততের 
হেকমৎ্ শিখা উৎসাহী হইলেন। প্রত্যহ ফ্যাঈঈরীব কেমিষ্টগণ বিবিধ পরঞ্ারের বিস্ফোরক 
লইয়া বৃক্ষের মুলোতপাটন, প্রস্তত কবা৷ দেওয়ালের ধ্বংস-সাধন প্রভৃতি কাধ্য প্রদশন করিয়া 
আমাদিগকে নববলে বলীযান করিতেছিলেন। কেরসাম্প অতিক্রতই সাধারণ ভাষাতত্তববিদৃ 
চাত্রগণ হইতে বন্ধ বিষযে দক্ষ হইয়া উঠিলেন। দিনের দিন তাহার উৎসাহ-অনল পরিবধিত 
হইতেছে, তাহা আমরা উপলদ্ধি কবিলাম। আমবা বুঝিলাম কেরসাম্প সাধারণ বিপুবী নহেন : 
তিনি কবিৎকর্ী লোক । পরে বলিলেন, স্যানক্রানসিঙ্কোতে স্বহস্তে গদব শিক্ষালয়ে বহু পকাৰ 
বিস্ফোরক প্রস্তত কাধ্যে তাহাব হাত পাকা হইয়াছিল | তিনি ফালমিনেট অব মাকারি (17011171- 
17009 011৬1610819) পস্থত কাধ্যে সুদক্ষ ট্রাইনাইট্রো-ীলুল (111101010 [0191) এবং নাইট্রো- 
ববার (1২100 [২০০০1 প্রভৃতি অনায়াসে প্ুৃস্তত করিতে পারেন। তাহার সাহস অসীম, 
বোমা, ছাতবোমায় 19০ পরাইবার সময় তাহাব হাত কাঁপে না, তিনি ভয়ে আড়ষ্ট হন না। 
তিনি শিরভীকচিত্, তিনি মাতৃ মন্ত্রে দীক্ষিত, সুতরাং তিনি আমাদেব অন্তরে আশার অগ্নি 
পজ্জুলিত কবিযা সহগ্রাংশুর মত আমাদের মধ্যে দেদীপ্যমান বহিলেন। 

552 1৭175 প্রস্ততের আকাঙ্তা 

তিনি একদিন ব্যারণের নিকট প্রদত্ত আমাদের সর্ভ ও দাবী-দাওয়াসম্বলিত পত্রের একটি 
অনুলিপি পাঠ কবিবার কালে লক্ষ্য রিল লোনা সর্তের ৫নং ধারায় ছিল, “' আমাদিগকে 

অগৌণে স্পাণ্ডাও মিলিটারী বিস্ফোরক ফ্যাক্টরীতে বোমা, হাতবোমা প্রভৃতি সবপ্রকার বিস্ফো- 
রক দ্রব্য পস্তত ও পয়োগ-পরণালী শিক্ষা দিতে হইবে । হেল গোলাণ্ট' যেমেন কীল ও 
অন্য কোন পৃস্ততির .কাবখানায় আমাদিগকে ১6৪ 1011) পস্তত ও প্রয়োগ প্রণালী শিক্ষা দিতে 
হইবে ।'' 

কেরসাম্প বলিলেন, “আপনারা 992, 11176 পরস্তত প্রণালী শিক্ষার জন্য কাউকে কোন 

স্বানে পাঠিয়েছেন ?' আমি উত্তর দিলাম, বলিলাম, “পাঠানো হয়নি! ব্যারণ বলেছেন, 

এই কাধ্য অতি স্থুকঠিন। এ্যাডমাইরিলিটি (১17711810) কত্তাগণ বলেছেন, ইহা শিক্ষা 

করিতে গণিতশাস্ত্রের গভীর ভজন আবশ্যক কাধ্যাটি অত্যন্ত কৌশলপূর্ণ। উচ্চ গণিত বিদ্যা 
পারদর্শী ইঞ্জিনীয়ারগণ ব্যতীত কেহ ইহা শিক্ষা করিতে পারিবেন না। এযাডমাইরিলিটির 
বিশৃস্ত অফিসায় তক্টর লুডফিগু ফিমার বলেন, এই চেষ্টায় আপনারা শজিক্ষয় করযেন না। 

৪১ 



* বহির্ভারতে ভারতের যুক্তিপয়াস 

সুতরাং আমরা এই শিক্ষার জন্য শক্তি ও সময় নষ্ট করিতে আকাঙ্খিত হই নাই ।” কিন্তু কের- 
সাম্প কথাটি সমর্থন করিলেন না, তিনি বলিলেন, “আমি বোম্বে ইউনিভাসিটির গণিতের 
অনার্স ক্লাসের ছাত্র। আমি অনার্সে ফাষ্ট ক্লাস ক্ষার্ট হয়েছিলাম, বিদেশে যাত্রা না করলে 
গণিতেই এম, এ, অধ্যয়ন করতাম : আপনারা কি মনে করেন এ বিষয়টা এতই কঠিন এতই 

দুঃসাধ্য যে বোম্বে ইউনিভাপিটির গণিতে অনার্সে ফাষ্ট ক্লাস ফাষ্ট ষ্ট্যাণ্ড করা ছাত্রের পক্ষে 
দুঃসাধ্য কাধ্য হবে?” চট্ো বলিলেন, “ভষ্টা, তর্কে বহুদূর | আজই বিকালে ৩টার সময় ব্যারণকে 
একবার ফোনে এই বিষয়টি জিজ্ঞাসা কৰো যে তিনি 99৪ 10711)6 পস্তত শিক্ষার ব্যবস্থা 
করতে পারবেন কি না? বেলা তখন বারটা বাজিয়া গিযানছছে আমাদের বাসবাটীতে মধ্যাহন- 
ভোজনের জন্য টেবিল সজ্জিত হইয়াছে । এই সময়ে আর এক বিপুল উৎসাহী, অদম্য 
সাহসী ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রন্্র দাশগুপ্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি হাসিয়া কহিলেন, 
সব শুনেছি। আমি কেরসাম্পের সহযাত্রী হব।” অন্য সকলে চুপচাপ রহিযাছেন। ধীরেন 
সরকার বলিলেন, “দাশগুপ্ত, পারলে ভাল ; দাদা চট্টোর ভাষায় বলি--তর্কে বহুদূর |” 

. খাদ্য আসিয়া টেবিলের উপরে উপস্থিত হইল। অতি ত্রত তাহা সারিঘা দুই বিপুল 
উৎসাহী সদস্য সোয়েনে বেয়া্গেব (১1109916091) বাটাব সন্মুখস্থ বারান্দায় দুইখানা আরাম 
কেদারায বসিয়া ফিস ফিস করিয়া আলোচনা চালাইলেন। আজ পৃব্বাহে আমরা স্পাণ্ডাও 
শিবিরে গিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিয়া মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করিয়াছি, অপরাহ্ ৩টায় উৎসাহী 
একদল কুরকুরষ্র্যানডাম-এর সন্নিকটে নবপতিষ্ঠিত বন্দীশালায় যাইযা তখায় আনীত 
মধ্যপাচ্যের ও ভারতের সীমান্ত প্রদেশের বন্দী সিপাহীগণের সঙ্গে ভারতবধে যাইযা সাধারণতঃ 
স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করার জন্য আলোচনা চালাইবেন এইরূপ স্থির আছে। ডক্টর 
দাশগুপ্ত বলিলেন, “কেরসাম্প ও আমি যাব না। আমরা জানতে চাই ডক্টর তষ্টা ৩টার সময 
ব্যারণকে ফোন করে 96৪ 1701116 পৃস্তত শিক্ষা সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত করেন।” 

আমি বলিলাম “৩টায় ফোন করিব, ও ব্যারণকেও পাব, যদি না পাই তার প্রাইভেট 
সেক্রেটারী ফ্রয়লাইন (৬০17) ফন 'এমিসকে আমার উদ্দেশ্য জানিয়ে বাখব।'' উপস্থিত সকলে 

আমার কথা সমথন করিলেন। ২-৪০ মিঃ সময় দাদা চট্টো ডাঃ বিষণ সুখতাঙ্কর আর সিদ্িক, 
মনসুর আহমদ প্ভৃতিকে লইয়া দূইখানা ট্যাক্সিতে বন্দীশিবিরেব দিকে যাত্রা করিলেন। 

৩টার সময় আমি ফোন করিয়া জানিতে পারিলায যে হ্যার ব্যারণ বাটীর বাহিরে গিয়াছেন। 
ফ্রয়লাইন, ফন এমিস জানালেন সম্ভবতঃ তিনি সন্ধ্যা ৭টায় আসবেন তখন সব কথ! 
হতে পারবে । আমি বিবরণ দেওয়ার পর হ্যার লযম্যান নামক ব্যক্তির সঙ্গে কেরসাম্প ও 
দাশগুপ্ত করকুরষ্ট্যানডামের বন্দীনিবাসে চলিয়া গেলেন। তখন আষি. ও ধীরেন সরকার 
বসিয়৷ হিসাবের খাতা দেখিলাম । পূৰ্ব প্রশিয়ার কোষেনিসবার্গ হইতে যে দুইজন ভারতীয় 
ছাত্র আসিতেছেন তাহাদের পত্রাদি পুঙ্থানুপুঙ্থরূপে পাঠ করিলাম । ধীরেন সরকার আরও 
সংবাদ দিলেন, হাইডেল বেয়ার্গ হইতে দুইজন এবং জুরিখ হইতে দুইজন জাতীয়তাবাদী 
চা-ব্যবসায়ী (77120. 098. [30005 এর 321991797) কালই সম্ভবতঃ আসিয়া পৌছিবেন। 
মহাযুদ্ধের দরুন যাতায়াত এক স্মুকঠিন ব্যাপার। ভুরিখ হইতে সহজ পথে থাকা সম্ভব নয়। 
ঘটীমারে [1810 00179091728. অতিক্রম করিয়৷ লিগ্াও হইতে ট্রেইনে বালিন যাইতে হইবে। 
আমাদের উতয়ের মধ্যে অনেক কথাবার্তা হইল । হ্যার ব্যারণের নির্দেশ ছিল নবাগত ভারতীয় 
গণকে বিনা পরীক্ষায় আমাদের “ভারত বন্ধু জামেন” সমিতির সদস্য করা চলিবে না, প্রথম 

৪৭. 



সিন্ধুদেশের পাশী শহীদ দাদা চান্জী কেরসাম্প 

২৩ দিন তাহাদিগকে পৃথকভাবে কোন হোটেলে বোডিং-এ বা অন্য. কোথাও পেয়িং গেষ্টরূপে 
রাখিয়া তাহাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় তাহাদের মতিগতি আশা আকাঙ্খা সম্পকে কতকটা 
পমাণ সংগ্রহ করিয়া তৎপরে আমাদের মূল কশ্নকেন্জর ও বাসস্থান সোয়েনে বেয়ার্গের ফ্রাউ 
বেস্লারের বাটাতে আনিতে হইবে । 

সন্ধ্যা ৭টায় ৩০1৩২ জন সদস্য বিভিনা পথে-্ট্রামে, বাসে ও ট্যাক্সীতে যাইয়া ব্যারণের 
বাটীতে উপস্থিত হইলাম, সুবৃহৎ হলের মধ্যে কয়েকখান! টেবিলে পরত্রপুষ্পশোভিত আসনে 
যাইয়া আমরা উপবেশন করিলাম । আজ লোকসংখ্যা অধিক। ফ্রয়লাইন এমিস বলিলেন, 
“আপনারা এই খানেই বসন ।” টেবিলের উপব স্ুপজ্জিত টেবিলরুথ পড়িয়াছে। 
বহু প্রকার কেইক টে গ্রভৃতিসহ পনীব দেওয়া কোকো আমাদিগকে প্রদত্ত হইল। কোকো 
পান করিতেছি, এমন সময়ই ক্রয়লাইন ফন এমিস বলিলেন, ““হ্যার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর ভটা৷ 
আপনারা এ কক্ষে আস্মুন।” বিনা ভূমিকায় হ্যার বলিলেন “ডক্টর হ্যার চট্টোপাধ্যায়, আপনার! 
কি মনে করেন, হ্যার কেরসাম্প ও ডক্টর দাশগুপ্ত বস্ততই সী-মাইন প্রস্তত শিক্ষা করিতে 
পারিবেন ? চট্টো এবং আমি উভয়েই এক সঙ্গে বলিলাম, “না, পারবেন না। তবু যে পাঠাতে 
বলছি সেটা শুধু তাদের বাযন৷ রক্ষা করার জন্য। তারা দেখেছেন_ আমি এবং চট্টো যে 

দাবী-দাওয়া সম্বলিত কাগজ ২র৷ সেপ্টেম্বর পৃব্বাহে আপনাকে দিয়েছিলাম, তার মধ্যে এই 

একটি সত্ত্ব আছে। সুতরাং আমরা যদি সেই সুযোগ দিতে অস্বীকার কবি তবে তীদের মনে হবে, 
কোনদিনই আমাদের দাবী হযতো পূর্ণ হবে না। অতএব আপনি ব্যবস্থা করুন, তাবা পর্বীক্ষায় 
ঘায়েল হয়ে চলে আস্মুক |” 

হেলগোলাগু যাত্রা 

পরদিন ১৯শে সেপ্টেম্বর (১৯১৪) ক্রয়লাইন এমিস ফোনে আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, 
“হ্যার ব্যারণ বলেছেন, আজই ৭টা বিশ মিনিটে ফ্রিডিক ষ্টাসের ষ্টেশন হতে গাড়ী ধরে 
তাদের হামবুর্গ যেতে হবে! আপনি কিংবা চট্টো ৫টার সময় ব্যারণ হতে খরচপত্রের টাকা 
নিয়ে তীদের সঙ্গে নিয়ে গাড়ীতে তুলে দেবেন।” আমি ভোজনের টেবিলে সংবাদটি দেওয়। 
মাত্র প্রায় সকলেই হধোৎফুল্প হইলেন। ডক্টর দাশগুপ্ত ছিলেন অত্যন্ত চঞ্চলমতি, তিনি প্রায় 
নৃত্য শুরু করেন, কিস্ত কেরসাম্প নীরবে রহিলেন। 

ঠিক পাঁচটার পৰ্বক্ষণে আমি ও দাদা চট্টো যাইয়া হ্যার ব্যারণ হইতে ৩০০ মার্কের 
নোট গনিয়া লইলাম। আরও অর্থের প্রয়োজন হইলে হামবুর্গ, কীল কিংবা হেলগোলাণ্ডের 
রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিগণের নিকট হইতে টাকা পাওয়া যাইবে । সন্ধ্যা ৬টায় ফ্রাউ বেসলার তাহাদের 
দুইজনকে নৈশ ভোজ প্রদান করিলেন, তাহারা আমাদের সঙ্গেই ট্যার্সীতে উঠিয়৷ &্টেশনে 
উপস্থিত হইলেন ! দাদা চট্টো, হামবুগ পধ্যস্ত দুইখানা সেকেও ক্লাসের টিকিট আনিয়া তাহাদের 
হাতে দিলেন। তাঁহারা গাড়ীতে চাপিয়া বসিলেন। গাড়ী ছাড়িবার পৃবের্ব ডক্টর দাশগুপ্ত বলি- 
লেন- ভষ্টা, যাচ্ছি! এমনই হেকমৎ শিখে আসব যার ফলে বে-অব-বেজলে (7389 ০1 3217851) 
ইংরাজের নৌ-পোত চালনা অসম্ভব করে দেব।” আমি বলিলাম, “বেশ ভাল হলেই ভাল ।” 
কেরসাম্প বলিলেন, “হে ব্বাপ্ষণ দেবতাগণ! আপনারা আমাদের আশীবাদ করবেন।” তাহারা 
জোড়করে প্রণাম জানাইলেন। ট্রেইন শেষ বংশীধ্বনি করিয়া ষ্টেশন ত্যাগ করিল। আমরা 
ধীরে ধীরে প্র্যাটফর্ম পরিত্যাগ করিলাম । পথিমধ্যে দাদা চট্টো জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি 
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* বহির্তারতে ভাবতের মুক্তিপুয়াস 

কি ভাবছ?” আমি উত্তরে বলিলাম, “তারা তিন চার দিনের ধ্যেই ফিরে আসবেন 1” 
সেফিগৃনিগ্রভূস (5818175-018%2) ঠ্টেশনগামী একখানা ট্রেইনে চাপিয়া ব্যারণের বাসবাটীতে 
উপস্থিত হইলাম | 

সেদিনকার সমাবেশে হ্যার সম্ভাশিব বাও তাহার ভিযেনাব অভিজ্ঞতা সম্পর্কে একটি ভাষণ 
দিলেন। তিনি বুদাপেষ্টেও গিয়াছিলেন, তাহার 'ভাষণে বহুবিধ তথ্য অবগত হওয়া গেল। 
সম্তাশিব রাও ছিলেন মাদ্রাজেব অধিবাসী | তিনি কলিকাতার মববিধান ঝাহ্ধসমাজেব দীক্ষিত 
প্রচারক ছিলেন। ১৯১২ অব্দে আমরা তাহাব মৃত্যু সংবাদ অবগত হই। তিনি অবিবাহিত 
ছিলেন। তাহাব এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা আমাদিগকে পত্রদ্ধাব৷ সম্ভাশিবের শেষ আকাম্মা জ্ঞাপন 
করেন | 

হামবুগগগামী ট্রেইন পথে নানাস্থানে মহাযুদ্ধের দকণ বাধা বিঘ পাইমা পবদিন ২০শে 
সেপ্টেম্বর প্রাতঃকাল ৮টায় হামবুগ্গ ঠেশনে উপনীত হয । আমাদের বন্ধুদ্বধয় ষ্টেশন হইতে ব্যাবণের 
নির্দেশমত একাটি অফিসে যাইয়া অবগত হইলেন যে, পুব্বের হেলগোলাগুগামী প্রামার প্রত্যহ 
কক্স হাভেন বন্দব হইয়া ছেলগোলাওড যাত্রা কবে না। কীল বন্দরেও সে সমযে সী-যাইন 
পুস্ততের ব্যবস্থা ছিল না। তাহাদিগকে ছেলগোলাণ্ডেই যাইতে হইবে । মিলিটারী কর্তৃপক্ষ 
হেলগোলাগ্ডের এড্মাইরিলিটিব অফিসে একটি সাইফাব (0৮01/67) কেব্লগ্রাম করিযা খবব 
লইলেন কখন আমাদের বন্ধুগণ, কোন ফটীমারে তখায যাইতে পারেন । তাহাদিগকে নির্দেশ 
দেওয়া হইল-_“আপনারা আহারাদি সেরে, ৩।৪ টার সময এখানে আসবেন । তখন কেব্ল- 
গামের উত্তর আসতে পারে ।” তাহারা বিদায় লইয়া শহরের অবস্থা দেখিতে বাহির হইযা 
গেলেন । মিলিটারী অফিসার তাহাদের দুইজনকে দুইখান। পাশ লিখিয়া দিযা বলিলেন, “শহরের 
বস্তমান অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটপূর্ণ। কোথায যে হঠাৎ আপনাবা কিভাবে বন্দী হইয! যাইবেন 
তার স্থিরতা নাই। আপনাদের দেখলেই বোঝা যাবে, আপনারা বিদেশী, সুতরাং পাশ ছাড়া 
বাইরে যাওয়া অনুচিত হবে।'' 

দাশগুপ্ত ও কেরসাম্প একটি রেষ্ুরেণ্টে যাইয়া প্রাতভোজন সমাপ্ত করিলেন। তারপরে 
এলুবে নদীর নীচ দিয়া পায়ে হাটিয়া এল্বের অপর তীরে উপনীত হইয। মহাযুদ্দেব বিবিধ 
পকার সাজসরঞ্জাম দেখিলেন ৷ ৮1১০ জায়গা তাহাদেব পাশ পদশন করিতে হইল। ৩টা৷ 
২০মিঃ সময় তাহারা পৃব্বোক্ত অফিসে ফিরিয়া গেলেন। তিনি বলিলেন, "আপনারা কাল 
সকাল ৯টায় হেলগোলাগুগার্মী জাহাজে চেপে হেলগোলাগড যেতে পারবেন। যাত্রার পৃবে 
আপনারা বেশ ভালোভাবে প্রাতর্ভে জন সেরে নেবেন। ফটীমারে মিলিটাবী যাত্রীর আধিক্যবশতঃ 
গ্াতর্তো জনের সুবিধা হবে না!” তাহার! নির্দেশমত পরদিন আহারাদি করিয়া সমুদ্রগামী 
ছটীমারে চাপিলেন। মুহর্তেক পরেই ফ্টীমার এলুব নদী ত্যাগ করিয়। সমুদ্রসঙ্গমে পৌছিল । 
কেরসাস্পের বাচনিক আমরা পরে অবগত হই যে, সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে ফীমার যখন দোদুল্য- 
মান ছিলি, তখনই তাহাদের অন্তরে সন্ভাস জাগিয়া উঠিল । তীহারা দেখিতেছেন, বৃহদাকার 
সুদ্রগাী স্টীমারসমূহ ধীরে ধীরে যাতায়াত করিতেছে। দূরে, অতিদূরে বৃহদাকার ড্রেট নট- 
সমূহ ধীরভাবে দণ্ডায়মান টপেঁডো বোটসমূহ টর্পেডো লইয়া চলাফেরা করিতেছে। রণক্ষেত্র 
ষেন এখানেই | বেলা ১টার পরে ফ্টীমার যাইয়া হেলগোলাগ্ডের জেটিতে ভিডিল। তাহারা 
দুইজন বন্দুকধারী প্রহরীর প্রহরায় মটীমার হইতে অবতরণ করিলেন। তাহাদের মনে হইল 
যে কোন মহুর্ভে “রাশিয়ান অথবা বার্টিশ"' জুপারডেণ্টসমূহ হেলগোলাণ্ড আক্রমণ করিযা 
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সিন্ধুদেশের পাশী শহীদ দাদা চান্জী কেরসাম্প 

ইহা নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিবে। হয়তো বা সমৃদ্রগর্ভে শত শত সাবমেরিন রহিযাছে যে সকল 
স্থুযোগ বুঝিলেই হেলগোলাণ্ডে টপেডে৷ চালাইবে, বন্দর-বিধ্বংসী কামান ইহাকে ধ্বংস করিযা 
ফেলিবে। তীহারা কয মিনিট দাড়াইয। সমুদ্রের দৃশ্য দেখিলেন।' তাহাদিগকে এডুমাইরিলাির 
অফিসে লইয়! যাওয়া হইল। তথা হইতে ক্যাণ্টীনে যাইযা তীহারা ভোজনের টেবিলে উপ- 
বেশন করিলেন । একজন গ্যাড্মিরাল আছেন, তিনি তাহাদিগকে একটি টেবিলে উপবিষ্ট 
দুইজন টাকাঁশ শিক্ষানবীশের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। তাহাদের একজন ছিলেন বালিন 

টেকনিসেব হকম্্ুলের (19010219116 170901901)16) পাশ কবা ড্টর ইঞ্জিনীয়ার। অপর জন 
মিউনিক টেকনিসে হকৃন্জলের পাশ করা৷ ডক্টৰ ইঞ্জিনীযার । এই দুই জনই পুৰে গ্রাসগোতে 
অধ্যয়ন কবিতেন। পরে জামেনীতে আসিয়া দুইটি হকৃস্্রলে হইতে ডক্টরেট নিয়াছেন। তীহাবা 
ছিলেন জার্মেনীর সঙ্গে তুরক্কেব যে 0%0112189 5০010181 আদান-প্রদানের ব্যবস্থা ছিল, 
সেই ব্যবস্থানুসারে পে।বত শিক্ষানবীশ, দুইজন কৃতী ছাত্র । দুইজনই উচচ গণিতে, 1711%5105 ও 

মিকানিক্সে জুপপ্ডিত। তীহাবাও আসিযাছেন সী-মাইন প্রস্তত এবং প্রযোগ-প্রণালী আয়ত্ত 
করার জন্য । তাহার! তুবস্কের দার্দানেলিস (19810816115) ও গেলিপলি ডিভিসনেৰ প্রেরিত 
শিক্ষানবীশ | ভোজনের টেবিলে বসিযা সামান্য অলোচনাব পরই আমাদেব বদ্কুগণ উপলব্ধি 
করিলেন, তাহাদেব সঙ্গে বাক্যব্যয় করিলে কেবল নিজেদেব মুরখতাই পৃকট হইয়া উঠিবে। 
বোম্বে ইউনিভাসিটিব অনার্স প্রাপ্ত গণিতজ্ঞ কেবসাম্প এবং বালিনের ডক্টৰ অব ফিলসফি উপাধি 
পাপ্ত স্কলাব দুইজনেবই তাহাদের সহিত আলোচনা কবিতেই জিহবা আড় হইয়া উঠিল । 
ক্যাণ্টীনের চতু্দিকের দেযালে বহু ব্যাকবোর্ড ঝুলানো আছে। সে সকলে নানাবিধ ফরমূলা 
অস্কিত বহিয়াছে। আমাদেব বন্ধুগণ তন্ময হইয়া চাহিযা রহিলেন। তাহাবা আহারের পর 
তুবস্কবাসী শিক্ষানবীশগণের সঙ্গে পাশ্ববর্তী একটি স্মোকিং রুমে যাইমা উপবেশশ করিলেন । 
তাহারা বহুবিধ পরশ জিজ্ঞাসা কবিলেন। আমাদেব বন্ধুগণ মুদূকণ্ঠে দুই একটি পরশেব সামানা 
উত্তর দিলেন, বলিলেন যে, তাহাদেব যখেষ্ট বিদ্যাবুদ্ধি নেই, আছে শুধু দেশতক্তি। তিনটার 
পরে তুবস্কবাসীর সহিত তাহারা 99৪. ০085 দিয়া পদচাবণা করিতোছিলেন। ইংরাজী এবং 

জানেন ভাষায আলোচনা চলিতেছিল । একজন শিক্ষানবীশ আঙ্রল দিয়া দেখাইলেন যে, এঁ 
প্বদিকে শেতবণের একটি দ্বীপ দেখা যাইতেছে । ইহাই রাশিয়ার 'লিবাও' বন্দর । মাসখানেক 
পৃবের্বে এই বন্দরেব উপরে জায়েন নেভী গোলাবর্ষণ করিযাছিল | নে কোন মুহুর্তে রাশিয়ার 
বিরাটকায় ড্রেডনটসমূহ ছেলগোলাগুকে ধ্বংস করিতে পারে । এই ভযেই জার্মেন নৌ-পোত- 
সমূহ এতদঞ্চন হইতে সবাইয়া লইয়া কীল ক্যানেলেব ভিতরে লুক্কায়িত রাখা হইয়াছে। 
তখন আমাদের বন্কুগণ অন্যান্য বনু তথ্য অবগত হইলেন । তীহাদের উৎসাহ আকাঙ্খা দমিত 
হইয়া গিয়াছে । সী-মাইন প্রস্তত শিক্ষার উৎসাহ শীতল হইয়া আসিয়াছে। পরদিন ২৩শে 
সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে মিলিটারী ক্যাপীনে গেলেন । সেখানে শক্ত রুটির সঙ্গে কফি 
পান করিয়া দুইজন প্রহরীর সঙ্গে মিলিটারী একাডেমীতে প্রবেশ করিলেন। সেখানে 
তুরস্কের শিক্ষানবীশদিগকে দেখিতে পাইলেন না। ২০1২৫ জন জামেন, অষ্টিয়ান 
ও বুলগেরিয়ান শিক্ষানবীশের সঙ্গে তাহাদের সাক্ষাৎ হইল! তাহারা সকলে বিভিন্ন বিষয়ে 
পণ্ডিত ; তাঁহাদের মত দেশতক্তির পুটুলি বাঁধিয়৷ দুরাকাঙ্খা পূণ করিতে হেলগোলাণ্ডে যান 
নাই। বন্ধুদের মনে হইল বস্ততই তাহাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ করা সম্ভব হইবে না। রাত্রি ৮টাতে 
নৈশভোজের সময়ে তাহাদের একজন জানেন অভিজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গে এবং তুরস্কবাসী শিক্ষানবীশ 
গণের সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হইল। কিছু আলাপ আলোচনার পরে তাহারা উপলব্ধি করিলেন, 
তাহাদের চেষ্টা ফলবর্তী হইবে না। কেবলই তাহাদের মুর্ধতা দেখিয়া জার্সেনগণ এবং অন্যান্য 

দেশবাসীগণ তাঁহাদের উপর বীতশন্ধ হইবেন । অকস্মাৎ সাইরেন ধ্বনিত হইল। মনে হইল 

৪৫ 



বহির্ভারতে ভারতের মুক্তিপয়াস 

হয়তো বা শক্রর রাজ্যের নৌ-পোত হেলগোলাও্ড আক্রমণ করিতেছে । তাহাদের শরীরের রক্ত- 

গৃবাহ অচল হইয়া গেল | তাহারা ভাবিলেন হয়তো আজই এখনই জীবনের যত আশা আকাঙ্া 
চু বিচুর হইয়! যাইবে । রাত্রি ১১টায় তাহারা উভয়ে যখন পাশাপাশি ঝুলায়মান শয্যা'য 
শায়িত, তখন ফিসফিস করিয়া দাশগুপ্ত বলিলেন, “কেরসাম্প, পাচ্ছে লোক কিছু বলে এই 
ভয়েই কি মৃত্যুবরণ করব, কোনো কাজে না কর্মে, কোনে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নয়, কেবল 
দরাকাঙ্খ। মিটাবার চেষ্টা করে বাহাদুরী নেবাব জন্য এই স্থানে সমুদ্রগর্ভে দেহপাত করব ?” 
কেরসাস্প বলিলেন, “নিশ্চই না! কাল সকালেই দাদা চট্টোকে একটা কেব্লগ্রাম করে, 
শিক্ষা করা যে অসম্ভব তা জানাব। তাঁর অনুমতি পেলেই লোকলজ্জার ভয ত্যাগ করে বালিনে 
চলে যাব--কি বল?” 

কমতালিকা স্থিব হইয়া গেল। পরদিন প্রত্যুঘে এডমাইরিলিটির অফিসে যাইয়। তঁহারা। 
দাদা চট্টোকে কেবলগ্রাম করিলেন। আমর! পরদিন ২৪শে বেলা ১১টায় টেলিগ্রাম করিলাম, 
“ওয়েলকাম ।”' হ্যার ব্যারণ বলিলেন, “ডক্টর দাশগুপ্তের সকল বিষয়েই বাড়াবাড়ি । কি করে 

যে তাকে নিয়ে আপনারা সমিতি চালাবেন, তাও আমি ভেবে পাই না।” 

বিভিন্ন কর্মে কেরসাম্পের আগ্রহ 

২৬শে সেপৌশ্বর ভিলমার্সডর্ফ (৬1117615001)-এ ডঈর মূলারের বাটীতে ১টার সময়ে 
আমরা সমবেত হইয়াছি। বিভিনী ভাবতীয ভাষায়, লক্ষ লক্ষ কপি ইস্তাহার মুদ্রিত করিযা 

ভারতে প্রচার করার যে পরিকল্পনা আমাদের ছিল তাহা গত এক সপ্তাহে কাধ্যকরী হয় নাই। 

ইহার প্রধান কারণ এই যে প্রথম বাংল৷ ইস্তাহার রচনাৰ ভার আমার উপর ছিল এবং ড্র 

যোশী মহারাষ্ট ভাষায় পথম ইস্তাহাব রচনা করিবেন বলিযা সাগ্রুহে ভার লইযাছিলেন। আমার 
রচিত ইস্তাহার এক দিন পরেই আমাদের লিয়াসন অফিসার ডক্টর মুলার পাইয়াছেন। তাহার 
ইংরাজী অনুবাদ ডক্টর স্ুখতাংকর ও দাদা চট্োপাধ্যায় যূলারের হস্তে অপণ করিয়াছেন। কিন্তু 
“দেই দিচিছ” করিয়। ডক্টর যোশী মহারাষ্ট্র ভাষার রচনাটি দিতে পারেন নাই। আজ অধ্যাপক 
শীশচন্দ্র সেন পাঞ্জাবী তাষঘায রচিত ইস্তাহার উপস্থিত করিলেন । কেরসাম্প বলিলেন যে তিনি 
পোস্ত ভাষায় ইহা অনুবাদ করিয়াছেন। হ্যার মারাঠে গুজরাতী ভাষায় অনুবাদটি দিলেন। দাদ। 
চট্টো৷ এবং স্ুখতাংকর উভয়ে মিলিতভাবে হিন্দী, আরবী, ফার্সী পৃভৃতি ভাষায় ইংরাজী ইস্তা- 
হারের অনুবাদ করিয়াছেন । কিন্ত যোশী আজও মীয়ঘ নিথয়। ডক্টর সুখতাংকর বলিলেন, 
কালই আমি মহারাষ্ট্র ভাষায় অনুবাদ প্রদান করব।” স্যানাটোজেন ওঁষধের শিশির সঙ্গে যেরূপ 
বিভিনন ভাষায় মুদ্রিত নির্দেশপত্র (1/900101 ৮১৪০1) থাকে, আমাদের ইস্তাহারও সেরূপ 
বিভিন্ন ভাষায় একসঙ্গে মুদ্রিত হইবে। বাপিিন ষ্টেট প্রেসে হিন্দী উর্দু এবং আরও কি কি 
২৩টি ভাষার টাইপ ছিল। বাংলা এবং তামিল তেলেও মালয়ালী প্রভৃতি ভাষার টাইপ ছিল না । 
এই সকল কারণে আমি “লিখো পেপারে" বাংলা ইস্তাহার লিখিযা দিয়াছি। শীপদ্যনাভষ পিলাই 
দিয়াছেন মালয়ালী ভাষায় লিখিত ইস্তাহার, সন্ভাশিব রাও তামিল ও তেলেও ভাষায় লিখিয়াছেন। 
কেরসাম্প দিলেন পোস্ত ভাষায়, শ্রীশচন্দ্র সেন দিলেন পাঞ্জাবী ভাষায় । তখনও দেখিলাম 

আরও ৮1১০টি ভাষায় লেখার মত লেখকের অভাব। তন্মধ্যে বামিজ ভাষা অনাতম। 
আমাদের দলে বামিজ ছিল না । কখনও কোন বামিজ বিপ্রবী ছিল বলিয়া আমার মনে হয় না। 

আমরা এই সময়ে স্থির করিলাম মুলার মাতার প্রদত্ত জলঘোগ ও কোকো পান ফারিয়া 
টীয়ার গার্ডেনের সনিকটে অবস্থিত একা্টি বল্সীনিবাসে যাইয়া মধ্য প্রাচ্য হইতে আগত কিছু 

৪৬ 



সিন্ধুদেশের পার শহীদ দাদা চান্জী কেরসাম্প 

সংখ্যক বন্দীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব। এমন সমযে হ্যার ব্যরণ আঙাকে এবং দাদ চটোকে 
তৎক্ষণাৎ যাইতে অনুরোধ করিলেন। আমরা দুইজন চলিয়া গেলা | হ্যার ব্যালিনের আদেশে 
আমাদের জন্য কয়েকখণ্ড টর্টেসহ পুনরায় পনীব দেওয়া কোকে! আঙসিল। ডক্টর ফিসাব মান- 
চিত্র খুলিয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন, “এইবপ ন্যাতেল মানচিত্র আপনারা কখনও দেখেছেন?” 
আমরা উত্তরে বলিলাম, “কখনও দেখিনি, একপ যে মানচিত্র আছে, তা আমাদের জানাও 
ছিল না।”' তিনি ঈষৎ সবুজ রং-এর অংশ দেখাইয়া বলিলেন, “এই দিকটা অগভীর, কোন 
ঘটীমার উপকূলে ভিডিতে পারে না|” একটি ্তম্ত দেখাইয়া বলিলেন “এই পুরীব জগন্নাথ 
মন্দির | এ অঞ্চলে কখনও গিয়েছেন এদিকে নিকটে মালপত্র নিষে ফপিমার যদি ভিড়ে 

তৰে ফ্টীমার থেকে মালপত্র নামাতে পাববেন ?” পবিঘকাবভাবে উত্তব দিলাম "না ।” হাই স্কুলে 
পড়াব কালে শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায় সংকলিত ভূঁচিব্রাবলী দেখিয়াছি । অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার 
ওয়াল মানচিত্রও দেখিযাছি। কিন্তু কোনদিনই ভাবি নাই এ সকলের পুয়োজন হইবে । তিনি 
এবং তীহার সঙ্গী হ্যার ব্যালিন বছ বিষয়ে তথ্য জানিবার জন্য তাহাদের উৎসাহ প্রদশন 
করিলেন । কিন্তু আমাদেব অজ্ঞানতা সুগভীর ছিল এবং সব বিষযে আমাদের যুখতা এন্দপ 

সীমাহীন ছিল যে তাহাদের সঙ্রে আলোচনা করিতে আমাদেব একবিন্দুও উৎসাহ ছিল না! 
পরদিন স্পাণ্ডাও-এ যাইয়া বৈশ্গনিক ছাত্রগণের মধ্যে ডক্টর দাশগুপ্ত হ্যার ধীরেন সবকার, হাব 
কেরসাম্প এবং পরাঞ্জীপে ও আমি কতকগুলি নাইটি ফিকেশন (11711086017) দরূহ কাব্য 
পুদশন করিয়া বিস্ফোরক কারখানার প্রধান রাসায়নিকের বাহবা লাভ করিলাম । এ পধ্যস্ত 
স্থির ছিল সমিতির সদস্য, বৈজ্ঞানিক, আবৈজ্ঞানিক, ভাষাতত্তুজ্ঞ সকলকেই বিস্ফোরক কারখানাম 

যাইয়া পৃস্তত ও প্রযোগ-পৃণালী কিছুটা আয়ত্ত করিতে হইবে । ইহাই ছিল হ্যার ব্যালিন ও 

হযার ব্যারণের উদদ্শ্য । সকলের উৎসাহ বর্ধনের জন্যই এইরূপ বিধান হইয়াছিল ।'আজ চীফ 
কেমিই বলিলেন, আপনাব৷ কর্তাদের বলবেন, সকলকে যেন আব না পাঠায় । একে ল্যাবরে- 
টরী আর কাবখানায স্থানাভাব হয় তাবপব বিশেঘ বিপদসন্কুল কাজও আপনাদেব করতে হয়। 

শুধু বৈজ্ঞানিকগণই যেন আমেন ।?? 

ভারত আক্রমণ 

স্থির হইয়াছে ভাবতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত দিয়া ভারতবধষে অনুপুবেশ করার জন্য তিনটি 
দলে অস্ততঃ ৬০ জন সদস্য যাহাদের বন্দুক চালনা, রিভলবার-পিস্তল চালনা সঙ্গিণ বশ 
চালনা শিক্ষা আছে তাঁহারাই যাইবেন। হ্যাব কেরসাম্প প্রথম দলেই যাত্রী হইলেন । ৩1৪ 
দিন ধরিয়া এ বিষয়ে বহু শলা পরামর্শ আলোচনা বিবেচনা চলিল | কযেকজন আক্রিদী সেনা 
কয়েকজন পাঠান, কয়েকজন পাঞ্জাবী, (কিন্তু শিখ নহেন), কয়েকজন জাঠ সৈন্য যাওয়ার জন্য 
নিবাচিত হইলেন । একাটি কথা বলিতে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছি যে ইতিমধ্যে ২২শে সেপ্টেম্বর 
ধীরেন সরকার ও মারাঠে ফরেন অফিস হইতে গোপনপত্র লইয়া কোটের লাইনিং-এর ভিতরে 
তাহা লুক্কায়িত করিয়া আমেরিকায় চলিয়া গিয়াছেন। আমাদের কয়েকজনের বালিনে থাকিতে 

হন্ইবে। হ্যার ব্যালিন এবং ব্যারণ, আমি, চট্টোপাধ্যায় এবং স্ুখতাংকরকে বালিন অফিসে 

রারখিবেন বলিয়া জানাইলেন। ডক্টর দাশগুগু, শ্রীসতীশচন্ত্র রায়, শ্বীশচন্দ্র সেন, সন্তাশিব 

রাও প্রযুখ সকলেরই বিভিন পথে বিভিন্ন নিরপেক্ষ ঘটীমার ধরিয়া ভারতবর্ষে যাইতে হইবে । 
তারপরে ডাঃ দাশগুপ্ত বলিলেন, “তিনি স্ুইজারল্যাণ্ডের জুরিখ, বেয়াণ (73117), জেনেভা, 
নিউ সাটেল প্রভৃতি শহরের কোন একটিকে কেন্দ্র করিয়া বৈপ্ুবিক কাধ্য আমেরিকায়, তুরস্কে, 
আফগানিস্বানে ও ভারতে চালাইবেন। এই কথাটি শুনিয়া আলোচনা সভায় সকলে বিস্মিত 
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, বহির্ভারতে ভারতের মুক্তিপরয়াস 

ও বিভ্রান্ত হইলেন। সম্পূণ নিরপেক্ষ দেশ সুইজারল্যাণ্ড হইতে তিনি কিভাবে কি কাধ্য 
করিবেন তাহা কেহই উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। বিরক্তির সহিত কেরসাম্প বলিলেন, 
'হ্যার ডক্টর দাশগুপ্ত, আপনি যদি বলতেন আমি লিসবন অথবা মাদ্রিদে চলে যাৰ এবং 
সে সকল স্থান হতে ভারতে বৈপৃবিক কাধ্য পরিচালনা করব তাহলেও আমরা বিস্মিত হতাম 
না।”” নীরব কন্ী শীশচন্ত্র সেন বলিলেন, “বারীন্দ্র উল্লাস পরিচালিত মুরারীপুকূর কর্মকেন্দ্রের 
এন্ধপ বিধান ছিল যে, যদি কেউ নায়কগণের নির্দেশ অমান্য করে কিছু করবাব আকাঙ্খা 
পকাশ কবতেন তবে অগ্রেই তাকে হত্যা করা হোত। বৈপ্রবিক কাধ্যে যে আপনার দক্ষতা 
আছে তা প্রমাণ করার জন্য ১৯১১ হইতে বর্তমান যুদ্ধেব পূব পধ্যন্ত নানাবিধ ''কক এগ 
বল” ষ্টোরী বিভিল্ সমষে বলেছেন, এখন ভারতবর্ষে যেতে ভীত হচেছন কেন? 

বিষয়টি লইয়া ব্যারণ, ডক্টর মূলার এবং বিশেষভাবে পদানাভম পিলাই পরমখ ব্যক্তিগণ মমা- 

লোচনাব তুবড়ী ছোটাইলেন। 

১ল। অক্টোবব আমি সতীশচন্দ্র বায় ও সম্ভাশিব রাও ফরেইন অফিসেব পাশ এবং পচুব 

স্বণযুদ্রা সঙ্গে লইয়া বালিন হইতে স্ুুইজারল্যাণ্ডেব দিকে যাত্রা করিলাম | বীব বিপরবী ধীরেন্দ্র- 

নাথ তিনজনের জনা স্ুইজারল্যাণ্ড সীমান্ত, লিগাঁও পধ্যস্ত তিনখান। সেকেও ক্লাস টিকিট 

আনিয়৷ দিলেন এবং আমার পাণ্বে বসিযা প্রায় ১৫ মিঃ কাল বিবিধ বিষযে আলোচনা 
করিলেন । তিনি চক্ষে জলে ভাসিতেছিলেন, রুমালে চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিলেন, ষ্টা, 

তুমি আমাব সহোদরসদৃশ, রবীন্দ্নাখেব ভাষাম বলি 'বৃকফাট। দুঃখে গুমরিছে বুকে গভীব 
মমবেদনা |” জানি না ভবিষ্যতে কি আছে; তোমাকে ছেড়ে সুখতাংকবকে বিদায় দিযে 

সমিতি চালনা আমার পক্ষে এক অতীব স্কিন কাধ্য। জানিনা তুমি নিব্বিঘে যেয়ে তোমান 
পরিবাবে পৌছতে পারবে কিনা, জানি না তোমার বৃদ্ধ পিত।, চারটি ভ্রাতা তোমার কিশোরী 
পত্বী তোমার মুখ পুনরায় দেখতে পাবেন কিনা £ বলি কৰিব ভাষায় £ 

যাও সিগ্কুলীরে ভূধরশিখরে, গগনেব গ্রহ তারকায় 
বাযু উল্ক।পাত. বজ্রশিখা ধরে স্বকাধ্যসাধনে পবৃত্ত হও।' 

পাণের ভাই! যদি পার তবে জেনেতাষ আমাদেব গুপ্ত অফিসে পত্র লিখে জানিও, কি 

ভাবে গেলে, কি ভাবে চলবে, কি ভাবে 'জীবন আহবে' কি করবে? গীতার বাণী কন্ব- 
ণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।” যদি পার হাযদ্রাবাদ যেও, বৃদ্ধ অঘোরনাথকে বলো, ভারত 
যদি স্বাধীন হয় তবে তাঁর পদধূলি নিবার জন্য আমি যে তাবেই হোক ভারতবর্ষে যাব |” 

ট্রেইনখানা উচচ বংশীধ্বনি করিয়া বিজ্ঞাপিত করিল যে তিন বিপ্ুবী তারতবাসী 
যাত্রা করছেন। মুহর্তেক পরে দাদা চ্টো ট্রেইন হইতে অবতরণ করিলেন। জানালা দিয়া 
আমার বাহুর উপরে শেষ কয়েক ফৌঁটা অশ্ব বিসঙ্জীন করিয়া প্রযাটফর্মে দাঁড়াইয়া রহিলেন। 
ট্রেইন সশব্দে বালিন ত্যাগ করিল। 

১৯১৫ অব্দের মে. মাসে লাহোরে পাঞ্জাবী পত্রিকায় পুকাশিত হইল যে দাদ চান্জী 
কেরসাম্পসহ একদল ভারতে অনুপ্রবেশকারী বিপ্রবী আফগানিস্থান ও ইরানের মাঝে বুটিশ 
রক্ষীদল কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া বন্দী হইয়াছেন| ১৯১৫ অব্দের জানুয়ারী মাসে এর দল 
একরার্রে বাপিন ত্যাগ করিয়া আষ্টুয়ার দিকে ধাবিত হন। তাহাদের সঙ্গে দুইজন জা্মেন 
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সিন্কুদেশের পাশী শহীদ দাদা চান্জী কেরসাস্প 

মিলিটারী অফিসারও. ছিলেন, তাহারাই ছিলেন পথ নির্দেশক । এই দল ভিয়েনায় পৌছিযা 
তথাকার হোটেল কণ্টিনেপ্টালে আশুয় গ্রহণ করে। বাত্রি ১১টায় হোটেলের একটি পরিচালক 
দাদ! চান্জী কেবসাম্পকে বলেন, “উপব তলে একটি বিশেষ কোপেতে মিশরের 'খেদিব' 
আছেন। তিনি খবর পেষেছেন আপনি ভারতীয বিপ্ুবীগণকে নিযে ভারত সীমান্ত দিয়ে ভারতে 
অনুপবেশ করবাব জন্য চলেছেন। আপনি তাহার সঙ্গে আলোচনা করবেন।”' কেরসাম্প 
সাহাদে স্বীকৃত হইলেন এবং পরিচালকের সঙ্গে সঙ্গে খেদিবের গৃহদ্বাবে গেলেন। সেখানে 
চারি পাঁচজন অষ্ো-জান্সেন মিলিটাবী অফিসার কতকগুলি য্যাপ ও মানচিত্র লইয়া আলো- 
চনায ব্যাপৃত ছিলেন। কেরসাম্প উপস্থিত হইলে সিভিল পোষাকপরিহিত ব্যক্তিটি অথাং 
খেদিবই জোড়কবে বলিলেন, "আসুন হ্যার কেরসাম্প। আপনি মিশবের নমঙ্কার গহণ 
করুন|” তাহাদেব সঙ্গে প্রা দুই ঘণ্টা কাল রাত্রি ১॥ পধ্যস্ত আলাপ আলোচনা হইল। 
পরদিন প্রাতঃকালে, যতটা মনে হয তাহারা হাঙ্গেরীতে গেলেন। অপবাহ| ৪টায তাহাব৷ 
ট্রেইনযোগে বুলগেরিযাব বাজধানী সোফিযায় পৌছিলেন। তাহার পৰ আড্রিয়ানোপল প্রভৃতি 
কয়েকটি স্থান হইযা তাহাবা কনট্টান্িনোপোলে যাত্রা করিলেন । পথে দার্দানেলিশ ও গেলি- 
পোলিতে বৃটিশ 'ও ফবাসী বণপোতেব বিরাট সমাবেশ দেখিলেন। কনষ্টাব্টিনোপলে যাইযা৷ 
তীহাবা তুরস্ক গভণমেণ্টের ফরেইন অফিস কর্তৃক নৃতন জামাতা মত সম্বদ্ধন৷ পাইযা পৃকুল্ল 
হইলেন। তখন মাত্র তুবস্ক মিত্র এক্তিব বিকদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিযাছে। সেই সময়ে জার্মেনীর 
রা মমরনাযক জেনাবেল ফন দেয়াব গল্তৃস (৬০17001 00162) কর্ষ্টানাটনোপলে 
রণকৌশল শিক্ষা দিতেছিলেন। কেরসাম্প প্রভৃতিকে লইযা জান্নেন অফিসাবছয় তাঁহার সঙ্গে 
ফোনে আলোচনা কবিয দাদা চান্জীকে তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন । কেরসাম্প তাহাদের 
দেখিযা ভাবিলেন জীবন সাধক হইযাছে। ভাবতেব ন্যায় এক ক্ষদ্র প্রদেশের সিশ্কু দেশেব 
একটি ক্ষুদ্র পার্শীসম্পূদাযভুক্ত তরুণ বিপ্রবী ছাত্র আজ সমগ পৃথিবীর শ্ষ্ঠতম সেনানাযক 
জেনাবেল ফন দেযার গলৃৎসেব সঙ্গে ভাবতেৰ মুক্তি সম্পর্কে আলোচনাব জন্য উপস্থিত হইয়া- 
ছেন। অর্থ ঘণ্টাকাল আলাপ আলোচনাব পর তৎকালীন তুরস্কের প্রধান সেনাপতি 
এনভার পাশা ও তালা বের সঙ্গে চা-পানে আপ্যাধিত হইলেন । বণিত ব্যক্তিগণ ও স্থলতান 
সকলেই আমাদের প্রতিনিধিগণকে সাদর সম্ভাষণ জানাইলেন। যাহাতে তাহাদেব যাত্রা সফল 
হয সেই কামনাও জানাইলেন। কিন্তু সকলেই বলিলেন ভারতে পৌছিবার পথ দুর্গম । তাহারা 

পহরী সঙ্গে দিযা আফ্গান-সীমান্ত পথ্যস্ত পাঠাইবেশ। কিন্তু কখন, কোথায, কিভাবে তাহারা 
নিহত হইবেন তাহাও বলিতে পাবেন না। 

আমার প্রবন্ধ দীঘ হইযা যাইতেছে সুতরাং এই চমকপৃদ পরিভ্রমণ-কাহিনী সংক্ষেপে 
সমাপ্ত কবিতেছি। তাহারা পৃচুব মাল মসলা, খাদাদ্রব্য, তুবস্কপরদত্ত পোষাক পরিচ্ছদ লইয়া 

নানাপথ ধরিয়া ঘুরিযা ফিরিয়া আফগানিস্থানে পৌছিলেন | আমীর হবিবউল্লার নিকটেও লিখিত 
পত্র তাহারা দান করিলেন । জার্মেন গতর্ণমেণ, জামেন সেন্দানায়কগণ, মিশরের খেদিব, 
জেনারেল ফন দেয়ার গলৎস ও এনভার পাশ প্রদত্ত চিঠিপত্রের রাশি তীহার৷ প্রদান করিলেন । 
তাহাদের সন্বপ্ধনা আদর-আপ্যাযঘন ও আহার-বিহার কিছুরই ক্রটি হইল না। কিন্তু হবিবউল্লা 
ছিলেন অতিকূট রাজনীতিবিদ। তিনি তাহাদিগকে ভারত-সীমান্তের ভিতর দিয়া ভারতে 
পৌছাইবার কোন প্রতিশ্র্ণতি দিলেন না । বিশেষভাবে আমীরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা একজন প্রিন্স 
অতি পর্যাওয়া লোক ছিলেন | তিনি তাহাদের প্রতি সরল সন্তাবপৃণ ব্যবহার করিলেন না। 
বিশেষভাবে আমীরের পুত্র যুবরাজ আমান উল্লা মোটেই ভারতে অনুপ্বেশের প্রস্তাব সমর্থন 
করিলেন না। তর্থাপি তাঁহারা বিধাতার বিধানের উপরে নির্ভর করিয়াই যাত্রা! করিলেন। 

৪৯ 
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“দুর্গম গিরি কান্তারমরু দুস্তর পারাবার' অতিক্রম করিয়া ভারতে অনুপ্রবেশ করিবেন এই 

সংকয্প করিলেন। ২০২৫ দিন শৈলশিখ। গিরি-গহবর দুর্গম ও বিপজ্জনক পথ পরিভ্রমণ 
করিযা বিপদ-সংকূল বাস্তায তীহারা চলিয়াছেন। পথিমধ্যে কোন সংলোকেব সঙ্গে সাক্ষাৎ 
হয় নাই। অঞ্চলটাই চোর, ডাকাত, বদমাইশ ও স্বাধলোলুপ জনগণের চারণভূমি | পথের 
মধ্যে স্থানে স্থানে বৃটিশ রক্ষীগণ সবসময়ে ইংরাজের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য রহিয়াছেন। 
তাহারা তাহাদিগের একটি দলের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া খাইবার পাশ অথবা বুলান 
পারের ভিতবৰ প্রবেশ করার জন্য উৎসাহিত হইলেন। তাহারাই তাহাদিগকে একটি পথে 
চালাইয়৷ ইরাণ সীমান্তে লইযা গেল । বৃটিশ রক্ষীদনেক্প আশা ছিল তাহারা গোটা দলটিকে 
ধরাইয়া দিয়া বৃটিশ গভণমেণ্টের ও পারস্য গভণমেণ্টেব মোটা পুরস্কার লাভ করিবে । সহসা 
পথিমধ্যে কি হইল কেন হইল কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। কোন তথ্যও আমবা সংগ্রহ 
করিতে পারি নাই । এ রক্ষীদলের সঙ্গে আমাদেব দেশমাতৃকার সম্ভানগণের এক সংঘধ উপাস্থিত 
হইল | তাহারা কেরসাম্প এবং অন্য সকলকে গুলীবিদ্ধ করিযা হত্যা করিল । তাঁহাদেব মৃত্যু- 
সংবাদ পাইয়া আমরা ১৯১৫ অব্দের জুলাই মাসে স্তন্তিত হইযা গেলাম । আমাদেব বুক ভাঙ্গিয়। 
গেল । আমেবিকা হইতে প্রেরিত অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই আমাদের জাহাজগুলি যেমন বিকল হইয়া 
গিয়াছে বলিয়া আমরা সংবাদ পাইষা হতাশ হইয়াছিলাম, কেরসাম্পেব মত বিপবীৰ এরূপ 
শোচনীয়ভাবে জীবনাবসান হইযাছে জানিয়াও আমবা বস্ততই বিকৃতমন্তিষক হইলাম | ১৩।১৪ 

বৎসর পরে বিশ্বকবি, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্ীনের মৃত্যুর পবে যে দুইটি ছত্র লিখিয়াছেন আমবা আজও 
ভাবি দাদা চান্জী কেরসাম্পেব জীবনেও তাহা প্রযোজ্য £ 

'“এনেছিলে সাখে কবে মৃত্যুহীন প্রা 
মবণে তাহাই তুমি কবে গেলে দান।”' 
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নিরপেক্ষ সুইজারল্যাণ্ডে ভারতযুক্তির মন্ত্রণা 

পল্পনাভম্ পিল্লাই 

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস । আমি জান্বেনীর হালে (179116) বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিকেল 
ইনস্টিটিউটে বাসায়নিক গবেষণায ব্যাপূর্ত, সেই সমযে স্ুইজাবল্যাণ্ডের বাজধানী বেয়াণ 
(13617) হইতে ট্রাঙ্ক টেলিফোনে আমাব ডাক আপিল, কখা বলিলেন--ভারতীয় উগ্রজাতীয়তাবাদী 
সি. পদ্যনাভম় পিলাই। তিনি সংক্ষেপে সামান্য ভূমিকা পৰ বলিলেন যে, সম্প্রতি “ফ্রাঙ্ক 
কুটির সাইটুং' (টিা2107001067 261000176) এর আলোচনা পুষ্ঠায রবীন্রনাথের “'রেইস 
কমফিকঈ'' (৪০৪ 0011110) নামক বক্তৃতার যে জান্মেন অনুবাদ (1২8990৪1776) আমি 
গকাশ করিযাছি তাহা পাঠ কবিষা তিনি পুলকিত হইযাছেন। ভারতেৰ এই মনীষীব স্পট 

ভাষণ যখাযখভাবে অনুদিত করিযা আমি বস্ততঃই দেশের কল্যাণসাধন কবিযাছি | তিনি 
তজ্জন্য আমাকে অভিনন্দিত কবিলেন, এবং উক্ত ভাঘণটি তাহার সম্পাদিত "'পো-ইপ্ডিযান”" 
(90-11101817) পত্রিকায পুনমুদ্রিত এবং ফ্রেঞ্চ 'ও ইটালিয়ান ভাষায়ও তাহা অনুবাদেন 
অধিকার চাহিলেন। | 

স্ুইজারল্যাণ্ডে বেয়াণ সহরেই ছিল তাহার পরধান কন্মুকেন্দ্র, তিনি 'প্রো-ইপ্ডিয়া সোসাইটি" 

পৃতিষ্ঠা করিয়া নিজেই ইহা সভাপতি এবং “প্রো-ইগ্ডিযান' পত্রিকার সম্পাদকরূপে ভারত- 
মাতার মশ্বান্তিক অবস্থা ইউরোপে বিজ্ঞাপিত করেন। 

সোষালীল্যাণ্ডেব মোল্লা সেই সময়ে তীহার দেশবাসীকে উদৃবুদ্ধ করিয়। এংগ্লো-ক্রেঞ্চ শক্তির 
দাপট চূর্ণ করাব চেষ্টায় আমবণ সংগ্যামে লিপ্ত ছিলেন, এংগ্লো-ফ্রেঞ্চ সংবাদপত্রসমূহে তীহাকে 
“পাগলা মোল্লা” আখ্যা দিযা তীহান কাব্যাবলীর বিবরণ নিতা প্রকাশিত হইত। “প্রো- 

ইঞ্ডিয়ান'' পত্রে পিলাই প্রকাশ কবিলেন £- 

“'সোমালীল্যাণ্ডের জাতীষতাবাদী মোল্লা কি উন্মাদ? তিনি বিস্তৃত প্রবন্ধের উপসংহাবে 
লিখিলেন, “তাহা হইলে পঁযেনকার, এসকুইথ পুভৃতি রাষ্্রনায়কগণ সকলেই ত উন্মাদ !' 

মধ্য ইউরোপের সকল সমাজতন্ত্বী সংবাদপত্রেই এই পবন্ধেরন উদ্ধৃতি মন্তব্যসহ প্রকাশিত 
হইল । পিলাই এ্টজারল্যাণ্ডে বিভিনু সহরেব সাংস্কৃতিক কেন্্রসমহে এবং “ইয়ং ম্যান্স 
ক্রিশ্চিয়ান এসোসিয়েশন” হলে প্রায়শঃ বক্তৃতা দিয়া ভারতের গৌরবোজ্জুল এঁতিহ্য এবং 
পরপদানত হওয়ায় তাহার সব্বাঙ্গীণ উনৃতিপথের বিঘা সম্বন্ধে প্রচারকাধ্য চালাইতেন, তিনি 
একজন বিপ্রববাদদীও ছিলেন, সুতরাং তাহার অনুরোধ রক্ষা করিলাম । প্রবন্ধটি পুনমুঁ্রণ ও 
অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করার অধিকার দিলাম । 

প্রকৃতপক্ষে আলোচ্য অনুবাদটি আমার নামে প্রকাশিত হইলেও আমি অনুখাদ করি নাই। 

১ 
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অনুবাদক ছিলেন বালিনের অন্যতম অধ্যর্থী ধীরেন্্রকুমার সরকার (অধ্যাপক বিনয সরকারেব 
অন্যতম কনিষ্ঠ ভ্রাতা) এবং তাহার পরিচিতা জনৈকা জানবেন শিক্ষয়িত্রী | তাহারা মিলিতভাবে, 
পবন্ধাট এবং রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা, গঙ্প ও সঙ্গীত অনুবাদ করিয়াও সংবাদপব্রাদিতে 
পুকাশ করার সুযোগ পাইলেন না। অগত্যা আমার শরণাপনু হইলেন। ও 

অপব দিকে নভেম্বরের ১৪ তারিখের প্রাতঃকালীন সংবাদপত্রে রবীন্দ্রনাথের নোবেল 
পাইজ প্রাপ্তির সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জান্মেন পত্রিকাসমূহে অষ্টি যান নাট্যকার 
পিটার রোজেগার (৮961 7956%81)-কে অবজ্ঞ। কারয়া সুদূর প্রাচ্যের অজ্ঞাত অখ্যাত এক 
রাজপুত্রকে (কোন কোন পত্রে রবীক্নাথকে মহারাজার পুত্র বলিযা'ও বণিত হইয়াছিল) পুরস্কৃত 
করা যে নিতান্ত অসমীচীন ও অযৌক্তিক হইয়াছে এবং ইহাতে বিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তবৰ ও সাহিত্য- 
সেবিগণের পাকচক্র বহিয়াছে এরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হইল। “লুষ্টিসে বাটার” (1,031156 
731961161) নামক ব্যঙ্গপত্রেব প্রচ্ছদপটেই একটি চিত্রে দেখা গেল ইংলিশ ও সুয়েডিশ 
সাহিত্যিকগণ দৃববীণ লইযা আক্রিকাৰ জঙ্গলে নোবেল পুবস্কার প্রদানের উপযোগী সাহিত্যিক 
খুজিতেছেন এবং অন্যান্য বুপ্রকার বিজ্রপ ! 

এই লমযে আমি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ভ্রম নিরসনের জন্য পায় 8 কলমব্যাপী একটি প্রবন্ধ 
“বালিনেযার টাগেত্রাট'” (38116 28601210) পত্রিকায প্রেরণ কৰিলে সম্পাদক তাহাদের 
"মন্তব্য অক্ষম রাখিযা প্রবন্ধে বু অজ্ঞাত তখ্য বহিযাছে বলিযা”” ইহা সাগ্ুহে প্রকাশ করি- 
লেন। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া আরও কষেকটি প্রবন্ধ বিভিন পত্রিকায় প্রকাশ কবিষা রবীন্দ- 

নাথেব বিভিনমুখী কর্মধাবাব কিঞ্চিং পবিচম দিলাম | ইহাতে স্ুধীসমাজে পরিচম, কতকটা 
খ্যাতি এবং কিছু অর্থলাভও হইল । 

ধীরেন সরকার এ জন্যই মনে করিলেন আমার মত যশস্বী (1) লেখকের নাম খাফিলে 
পবন্ধ প্রকাশিত হইবে । বস্ত্তঃ তাহার আশ! পূণ হইল এবং দক্ষিণা ১০০ মাক (তৎকালে 
৭৫২) পাইযা আমি যখন তাহা তাহার নিকট প্রেরণ করিলাম তখন তিনি পুনরায় ৫০ মাক 
আমাকে পাঠাইলেন। 

রবীন্দ্রনাথ “নিউ ইয়কের' রসেষ্টারে (8২099165661) "কংগ্রেস অব দি ন্যাশনেল ফেডা- 
রেশন অব রেলিজিয়াস লিবারেলুস” এর অধিবেশনে ইহা অভিভাষণরূপে পাঠ করেন । বোষ্টনের 
"দি ক্রিশ্চিয়ান রেজিষ্টার” এবং অন্যান্য কতকগুলি দার্শনিক সংবাদপত্রেও ইহা সম্পণভাবে 
প্রকাশিত হইযাছিলি। 

'অডাণ রিভিউ”তে ১৯১৩ অব্দেব এপ্রিল মাসে ইহা (অর্থাৎ নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির ৬ মাস 
পূবেই) প্রকাশিত হইয়াছিল । 

টেলিফোনে পিলাইর সঙ্ষে কথাবার্তা বলার পরদিনই সন্ধ্যাবেলায় এক প্যাকেট “প্রো- 
ইণ্ডিয়ান'” ডাকে আসিয়া পৌছিল। সংখ্যাগুলি বাছাই করা, মাঝে মাঝে রঙ্গীন পেন্সিলে দাগ 
দেওয়া | একটি দাগ দেওয়৷ প্রবন্ধ ছিল-_-রাশিয়ার জ্রার, দ্বিতীয় আলেকজাগারের হত্যাকাহিদী | 
১৮৮১ খুষ্টাব্দের ১৩ই মাচ্চ--“উদ্ধারকর্তা জার” (0227 11061801) আখ্যাত সম্বাট যখন 
অপরাহ! ৩ ঘটিকায় এক বিরাট মিলিটারী প্যারেড দশন করিয়া সেট পিটাসবাগ (বর্তমানে 
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লেনিনগাড) সহরের থিযেটার ঝ্বীজের দিকে আমিতেছিলেন সেই সময়ে নিকোলাস ডোয়ানভিচ 
রিসাকভ (ি।0170195 1)০9০0170%1601) [২1998150%) নামক মুক্তিকামী তরুণ তাহাব গাড়ীর 
পাশ্বে আসিয়া রুমালে বাঁধা একটি বোম নিক্ষেপ করিলেন । ইহা আকাশভেদী শব্দে বিস্কবিত 
হইল, দুই জন গার্ড এবং অদূরে দণ্ডাযমান একটি বালক নিহত হইল। জাব গাড়ী হইতে 
অবতরণ কবিষা স্থানটি পবীক্ষা করিতেছিলেন, & মিনিট মধ্যেই জনৈক পোলিশ বিপুবী 
তরুণ আর একটি বোমা নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে জার সাংধাতিকরূপে আহত হইয়া “উইণ্টাব 
পেলেসে” নীত হইলেন এবং ৪-২৫ মিঃ সময়ে ইহলোক ত্যাগ করিলেন । পোলিশ বিপবী 
ছিলেন গ্িভিনভেতুপকী (3৮171550211) । পিলাই হৃদয়গাহী ভাষায উক্ত দুই তরুণেব 
বর্ণনা করিয়া “জার লিবারেটাবে”র (05281: [10619601) সিকি শতাব্দীকালব্যাপী শাসন 
বাবস্থাব সংস্কারসাধনের প্রচেষ্টাসভ্টেও যে ইহারা এই কাধ্য করিয়াছেন তাহা সমর্থন করিয়াছেন । 

এরূপই ছিল পিলাইর লেখনী সঞ্চালন। তিনি শ্যামাঁজী কৃষ্ণ বন্মার “ইও্ডিয়ান সোসি 3. 

লজিই্ট” পত্রের মত না হইলেও অনেকটা এ ধরণের প্রবন্ধই প্রকাশ কবিতেন। 

উগ্র জাতীয়তাবাদী লিক! 

ইহার দুই দিন পরেই “গোয়েটিংগেন” (0099৮178617) বিশুবিদ্যালযের অধ্য্থী আর 
এক উগ্র জাতীয়তাবাদী সিদ্দিক আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য কেমিকেল ইনষ্টিটিউটে উপনীত 
হইলেন । তাঁহাকে লইযা দাকণ শীতেব মধ্যেই একটা পার্কেব কোণে বসিলাম। তিনি হাযদরা- 
বাদ গতণমে“ট প্রেরিত ছাত্র, বাষিক 8৫০ পাউও বৃত্তি পান, কিন্তু অধ্যয়নের বিষযে ইতিহাস, 
সঙ্গে বাধ্যতামূলক দশন এবং অতিরিক্ত বিষষ আরবী, পাশী সাহিত্য-_ল্যাবরেটারী ব্যয়ও নাই, 
আনুষঙ্গিক ব্যয নামমাত্র । এজন্য নিয়তই পরিভ্রমণ করিতেন। তাহাকে আমরা “তালাৎ বে"? 
আখ্যা দিযাছিলাম | “'তালাৎ বে” (78181 329) ছিলেন নব্য-তুরস্কের পববাষ্টু দপ্তরের 
সহকারী, তিনি সব্বদাই বাজনৈতিক কাধ্যে বিভিনু দেশে পধ্যটন করিতেন। জান্মেনীতে 
আমর! কযেকবার তীহার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়াছি। 

সিদ্দিক বলিলেন, “শুনুন, একটা শুভ সংবাদ | আমাদের বন্ধু, সমগ এশিয়ার বন্ধু নব্য 
গণতন্ত্রী চীনের অন্যতম রা্্রসচিব ডক্টর ইয়েন শীঘই প্যারিস হতে বালিনে আস্ছেন। ,আমরা 
এশিয়াৰ যুবকগণের পক্ষ থেকে বালিনে তাকে এক প্রীতিভোজে সংবদ্ধিত করবো , কিন্ত 

জাপানী ছাব্রগণকে ডাকবো না, তারা আসবেও না।' 

তারপর তিনি বলিলেন__' আমাদের কর্তব্য হবে আইরীশ, পোলিশ, নব্যতুকী' এবং 
জাতীয়তাবাদী মিশরীয়গণকে আহ্বান করা, তাদের আশা-আকাঙ্া আমাদেরই মত ।”" 

তঃপর তিনি আরও বলিলেন--“আমাদের জোর বরাত থাকলে হয়ত এই সম্মেলনে তালাৎ 

বে, স্ুক্রীপাশা, মিশরের জাতীয়তাবাদী ফরিদ বেকেও পেতে পারি” 

“আমি আজ বেয়ার হতেই এলাম। সেখানের ভারতীয়গণ সানন্দে যোগ দেবেন। পিলাই 
বললেন, তাঁরা চার-পাঁচ জন অবশ্যই উপস্থিত হবেন। জুরিখ এবং বাসেলেও গিয়েছিলুম, 
তথাকার বন্ধুগণও পুৰ্ৰ পুর্ব বারের মতই সন্পেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে সন্মত।”? 
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বহির্তারতে ভারতের মুক্তিপ্রয়াস 
শক 

এবার তিনি বললেন “চনুন, একটা রেষ্টোবেণ্টে খেষে সান্ধাভোজটা সেরে নেই ।' 

আমি বললুম, “না, চলুন আমাব কক্ষে, ডিমের 'ওমলেটসহ খিচুড়ী খাবেন | 

সিদ্দিক আহাদে বলিলেন, “জিহবা জলসঞ্চার হচ্ছে, চলুন। বালিনে ডক্টর চক্রবত্তী 
এবং ডক্টর দাশগুপ্তের বাটীতে আপনাব রাধা খেষেছি, আপনাব রাীধাব প্রশংসা তাবা উভযে 
এমন কি ডক্টর মিত্র, ডক্টব হবিশ্চন্ত্র, দেশাইপৃমুখ সকলেই করেছেন ।” 

আমার কক্ষে আসিযা উভযে মখিত পরন্নীরসহযোগে কোকো। পান করিলাম । অত:পর 

গাস-স্টোভে খিচুডী চাপাইয়া বিবিধ বিষয়ের আলোচনায মগ হইলাম । 

সিদ্দিক দৃঢ় পৃকৃতির জাতীয়তাবাদী ছিলেন | মাসিক বৃত্তি পাঁচ শতাধিক টাকা । তথাপি তিনি 
কোনো প্রকার কপথে চলিতেন না। ইউরোপে অধ্যর্খী মুসলমান ছাত্রগণের মধ্যে একটি ইউ- 
বোপীয়ান মহিলার সঙ্গে বিবাহিত নহেন, কিম্বা একসঙ্গে বসবাস কবেন না এইরূপ দৃষ্টান্ত 
বিরল । এই বিরলের অস্তগ্গতই ছিলেন সিদ্দিক, এজন্য তিনি জাতীযবাদ পরচাবকাবীগণকে সমযে 
সমযে অর্থসাহায্য করিতেও ক্রাটি কবিতেন না। 

১৯১৪ অব্দে প্রথম মহাযুদ্ধের কালে আমরা যখন “বালিনে ভারত উদ্ধার' উদ্যোগ আবন্ত 
করি সেইসময়ে তিনিও সাগ্রহে যোগদান কবেন। পরে হাযদারাবাদ উসমানিয়া কলেজের 
অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইয়া ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পুব্ব পধ্যস্ত তথাযই ছিলেন, এই সংবাদও 
বিশ্বাসযোগ্য সূত্রে পাইযাছিলাম। তাবপর আব তাহাব সংবাদ অবগত নহি । 

সিদ্দিক বলিলেন, ""স্ুইজারল্যাণ্ড এক অদ্ভুত দেশ! ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্র 'স্যান ম্যারিণো' ব্যতীত 
এত দীর্ধকালের গণতান্ত্রিক নিরপেক্ষ দেশ আর নেই | এ জন্যই পিলাই পড়া-শোনা ছেডে 
দিয়ে সেখানে গাযের ঝাল মিটিয়ে বিটিশ-বিরোধী বিষোদ্গার করতে পারছেন।” আমাকে 
বললেন, “খুষ্টমাসের ছুটিতে এখানে আঙ্গুন। অন্তবঙ্গ বন্ধুবান্ধব নিষে একটা সন্মেলনে দেশ- 
মাতৃকাব বন্ধনমুক্তির জন্য স্রচিস্তিত কন্মাধারা পস্তত কবে কাজে ঝাঁপিযে পড়ি।” 

আমি বলিলাম, “বন্ধুদের মঙ্গে পরামশ কবে মতামত জানাব ।”' 

ক্ষাণিক ধুযরপানের পর বলিলেন, মন্দ কি, প্যারিসে ম্যাডাম কামার কশ্মকেন্রর এত 

সুপরিচিত হয়ে গেছে যে, তারসঙ্গে সম্পৃণ যুক্ত থেকে জাশ্বেনীতে কিছু করা আমাদের পক্ষে 

(অথাৎ আমরা, যারা বিতিনু রাজ্য বা ভারত গভপণমেন্টের বৃত্তিপ্রাপ্ত) কঠিন, এমন কি বিপদ- 
সঙ্চুলও বটে। জান্মেনী ইংরাজকে তুষ্ট করে শক্তিবিস্তারের পুয়াসী. ওদিকে ফ্রান্স সাম্য, মৈত্রী 
ও স্বাধীনতার ধ্বজাধারী সাম়াজ্যবাদী ফ্রান্স ত্রিশক্তির সমনুয়ে (11016 12170211$6) জান্বেনীকে 
পধ্যুদন্ত কবার আকাঙ্থাধ নিয়ত ব্রিটেনকে তোষামোদ করছে, নতুবা আমাদের সাভারকাবেব 
ন্যায্য অধিকারলাভের সংগ্রামে এত অবজ্ঞা এত গাফিলতি করতো ?” 

সহসা তিনি বলিলেন, “যাকৃ, আগে ত ডক্টর ইয়েনের সংবন্ধানাটা শেষ হযে যাকৃ, দেখি, 
আমাদের কাঁধে কতটা খরচা চাপে ।” 
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আহারাস্তে রাত্রি ৯টায় হোটেলে যাওয়ার কালে আমাকেও সঙ্গে লইলেন। দারুণ শীত 

পড়িয়াছে। কানের উপর পধ্যন্ত ঢাকা দিয়া বাহির হইলাম । 

তিনি হালের সব্বশষ্ঠ হোটেল টুলুপেতে (016) উঠিয়াছেন। এই হোটেলেই ত্রিতলের 
এক স্ুশোভন কক্ষে অধ্যর্থী তুকারামকুষ্ণ লাডডু (1,800) বাস করেন। তিনি মহাবাষ্টের 
বিখ্যাত চিৎপাবন বাাদ্ধণ। পাদ্ধারপুরে তাহার বাটী, স্থানাটি পাদ্ধারপুরের মেলার জন্য বিখ্যাত | 

১৯০৯ অব্দে বোমা বিস্ফোরণের পর বিলাতে পালিয়ামেণ্টে পধ্যন্ত ইহার খ্যাতি বিস্তৃত 
হইয়াছে। বোমাসংস্বে ধৃত যুবকগণের সঙ্গে লাডডুও জড়িত আছেন মনে করিযা কিছুকাল 

পুলিশ তীহাকে টানা-হ্যাচড়া করিয়াছিল । জনৈক ইউরোপীয় অধ্যাপকের চেষ্টায় তিনি বিপন্মুক্ত 
হইয়া ভারত গভর্ণমেণ্টের বৃত্তি বাষিক ৩৫০ পাউও পাইয়া হালেতে আসেন এবং এপিগ্রাফীর 
স্ুপুসিদ্ধ অধ্যাপক হুলতসের (78126) অধীনে ইত্ডিয়ান এপিগ্রাফীতে গবেষণা করিয়াছেন । 
তিনি ত্রিবিক্রমের প্রাকৃত ব্যাকরণের ভাষ্য (১:০010980176119 69 [11-3110811078 
[১810011 019171091) লিখিযা ডক্টোরেট পরীক্ষার জন্য প্রস্তত হইতেছেন। তিনি 
১৯১৪ অব্দের পথম দিকেই “ডক্টর” হইযা দেশে প্রত্যাবর্তন কবেন, এবং কাশী কৃইন্স 
কলেজে অধ্যাপনা কবাব কালে ১৯২৩-২৪ এর মধ্যে দেহত্যাগ করিয়াছেন । 

লাডডু সেদিনই পাতঃকালে তীহার বন্ধু ইন্দোলজীর ছাত্র অধ্যাপক গুণের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
কবিভে লাইপজীগ গিযাছিলেন। এজনা সিদ্দিক তীহার সাক্ষাৎ পান নাই 

আমবা হোটেলে যাইয়া অবগত হইলাম যে, কিছুক্ষণ পৃব্বে তিনি প্রত্যাবর্তন করিয়া নিজ 
কক্ষেই আছেন । আমরা উপস্থিত হইলে তিনি প্ীতি-প্রফুল্লবদনে আমাদিগকে অভ্যর্থনা 
কবিলেন, তাবপব বলিলেন, তীহার সঙ্গে আমাদিগকেও নৈশভোজে বসিতে হইবে | কিন্ত 

সিদ্দিক যখন খিচুডী-বাতা দিলেন তখন তিনি খিচুড়ীর শোকে অভিভূত হইলেন । তিনি 
নিরামিষাশী কিন্তু অবাঙ্গালী নিরামিষভোজিগণের মতই পেঁয়াজ-রস্থুনে আপত্তি নাই ; অধিকস্ত 
ইউবোপের নিবামিষ ভোজনাগাবে ডিম্বের প্রচলন দেখিয়া ডিম্বও দু-চারটি পৃত্যহ উদরস্থ করেন । 

আমর ত'হাব সঙ্গেই নিমুতলে ভোজনাগারে যাইয়া টেবিলে উপবেশন করিলাম এবং 
কয়েক প্রকার মিষ্ট দ্রব্য ভোজন ও ছোট ছোট পেয়ালায় কৃষ্ণবণ কফি পান করিয়া বিবিধ 
বিষয়ে আলোচনা করিলাম, ডক্টব ইয়েনের সংবদ্ধণা, বেয়াণে সম্মেলন ইত্যাদি । 

পরদিন প্রভাতে সিদ্দিক বালিনে চলিয়া যাইবেন, তিনি লাডডুকে হিন্দিতে বলিলেন, 
'শুনোন পণ্ডিতজী ! আপনি হ্যার ভষ্টাচারিয়ার বালিন যাতায়াতের পাথেয় দিবেন, তিনি 
থাকবেন ধীরেন সরকারের কক্ষে ৷ একটি রাত্রির ব্যাপার ত? আমি বালিনে তার আহারের 
ব্যয় এবং সংবদ্ধনা-ভোজের দেয় চাদ। দিয়ে দিব। আমরা দুজন "গভণমেণ্টের বৃত্তিধারী, আট” 
কোসের অধ্য্থী, শিক্ষাব্যয় প্রা শুন্য, আর ভষ্টা রাসায়নিক গবেষণাকারী ; ল্যাবোরেটরী 
খরচ ইত্যাদিতে অনেক পয়সা তার যায়। আমরা এ সকল ব্যাপাবে সাহায্য না করলে 
ও'ব চল্বে কেন?” 

লাডড়ু সহাস্যে ধবলিলেন,-- ভাগাভাগি কেন বাপু? হয় সবটাই তুমি দাও, নয়ত আমাকেই 
দিতে দাও।”' 
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আমি বললাম, “লাডডু অনেক সমযেই দিযে খাকেন। গত প্যাবিসযাত্রা সম্পূর্ণ ও'র 
খরচাযই হযেছে |"? 

সিদ্দিক বলিলেশ,“বেশ, বেশ, লা ছয বেযাণ যাতামাতেৰ খবচা। আমিই দেব । হালে 

তো? 

বালিনে চীন রাষ্ট্রসচিবের জংবর্ধনা-ভোজ 

দু'তিন দিন পরই সুবম্য মুপ্রিত পত্র পাইযা জ্ঞাত হইলাম যে পরবর্তী শনিবার সন্ধ্যা 
সাতটা "হোটেল কাইজারীণ আগস্টে ভিক্টোবিযা”” হলে সংবদ্ধনা-ভোজ অনুঠিত হইবে। 
সন্ধ্যাবেলাম লাডডুও আপিযা এ ৰিষযে আলোচনা আরম্ভ করিলেন। 

নিদ্দিষ্ট দিনে অপরাহা ৩টার গাডীতে আমরা উভয়ে বালিন যাত্রা কবিলাম এবং বালিনে 
উপনীত হইয়া অগ্সে ধীবেন সবকাবের বাণীতে যাইযা ভোজসভাব উদ্যোগ-আযোজনেব বিস্তৃত 
বিবরণ জ্ঞাত হইলাম | 

তিনি বলিলেন, চীনা ছাত্রসংঘ ভোজনেব হল, চীন গণতন্ত্রের পতাকাদিতে সাজসজ্জ।র 
জন্য ৫০০ মার্ক দিযাছেন। ভোজের কভাব (০০৮০1) চাবি মার্ক কবা হইযাছে, তাহাদের জন্য 
৫0০ খানা আসন রিজার্ভ করাব জন্যও ৬ মার্ক হিসাবে দিযাছেন | আমাদের ন্যুনতম দেয় 
৫ মার্ক হিসাবে দিলেই চলিতে পাবে । 

জুইজারল্যা্ড হইতে পদ্[নাভয় পিলাই জনকয়েক বন্ধুসহ আসিযা হোটেল কণ্টিনেম্টালে 
উঠিয়াছেন | বাংলার পুরাতন অধ্যর্থী ডক্টব পি, সি, মিত্র, ডক্টব ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও ডক্ঈব 
জ্ঞানেন্দ্রচন্্র দাশগুপ্ত বালিনে অনুপস্থিত। প্রথমোক্ত মিত্র মহাশয় দেশে, দ্বিতীয় চক্রবর্তী 
মহাশয় বুদাপেষ্টে এবং শেষোক্ত দাশগুপ্ত বাসেলে আছেন। শেষ দুইজন দুই রাসাফনিকের 
কাধ্যে নিযুক্ত । ধীরেন সরকাব, আমি এবং শরৎচন্দ্র দত্ত (কলিকাতাব আদেয়ার দত্ত কোং-এর 
প্রতিষ্ঠাতা) এই তিন বাঙ্গালী সংবদ্ধনা-ভোজে যোগ দিলাম! বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয 
ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হইতে ৩০৩৫ জন ভাঁবতীয উগহ্বিভ হইলেন এবং সানন্দে যোগ 
দিলেন। 

সন্ধ্যাবেলায় উজ্জুল আলোকমালা-মণ্ডিত হলে প্রা ২৫০ জন বিভিন্ন দেশীয় তরুণ ও 
প্রৌোচের সম্মেলনে গণতত্ত্বী চীনের বালিনস্থ প্রথম রাষ্ট্রদূত বিপ্রবী নায়ক বর্তমান গণতন্ত্রের 
অন্যতম রাষ্ট্রসচিব ডক্টর ইয়েনসহ সভায় উপনীত হইলেন। জান্বেনীব কতিপয চীনা ভাষাবিদ 
অধ্যাপক ও ছাত্র এবং চীনবিপ্রবে পরোক্ষে ও পত্যক্ষে সাহায্যকারী ব্যক্তিগণ যথা- হামবুর্গ- 
আমেরিকা লাইনের অধ্যক্ষ হ্যার আলবার্ট বালিন (ইনিই ১৯১৪ অব্দে আমাদের ভারতবন্ধু 
জার্দেন সমিতির প্রেসিডেণ্ট নিব্বাচিত হইয়াছিলেন)ঃ চীনা ভাষাতিজ্র ডক্টর মুলার (ইনি 
১৯১২ অন্দে চীন দেশে জার্থেন গভণমেণ্ট এবং চীনবিপ্রবের নায়কগণের মধ্যে লিযাসন 
অফিসার ছিলেন, পরবর্তী কালে ১৯১৪ অব্দে তাহাকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আনয়ন করিয়া জার্থেন 
গভর্ণমেন্ট এবং আমাদের মধ্যেও লিয়াসন অফিসার করা হয়) প্রমুখ কতিপয় ব্যকিকেও 
সম্মেলনে দেখিয়া প্রীত হইলাষ। 
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একজন চীনা ছাত্র চীনের জাতীয় সঙ্গীত গাহিয়া সতার উদ্বোধন করিলেন। ইহা আমাদের 
দেশেধ পদাবলীর মত্ত বা বর্তমান যুগের গণসঙ্গীতের মত মনে হইয়াছিল । 

চীন রাষট্রসচিবের অভিভাষণ 

উত্তরে ডক্টৰ ইয়েন পায় 8৫ মিনিট কাল স্তশ্াব্য জানেন ভাষায় সুস্পষ্ট ভাষণ দিলেন | 
তিনি চীনবিপ্বের পৰ্ব পধ্যন্ত বালিনে চারি-পাচ বসব অধাযন করেন এবং পরে আমরা 
জানিতে পারি যে, জান্মেন পররাষ্টু দপ্তব সংশ্রি্ট কোনো একটি ধনিকমণ্ডলীর নিকট হইতে 
সব্বপরকার সাহায্য পাওয়ার পৃতিশ্বগত লইয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯১১-১২ অব্দের 
বিপ্রবকালে ডক্ৰ স্যান ইয়া, সেনের অবিস্মরণীয় আত্বোৎসর্গের কাহিনী তিনি উচছ.সিত 
কণ্ঠে বর্ণনা করিয়া বলেন যে, ভগবান প্রেরিত তাহাদেব এই গণনায়ক এবং তাহার অগণিত 
সহকন্মীগণের আকাঙ্থা চীনবাষ্টরকে পৃথিবীর সব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম গণতান্ত্রিক রাষ্ট 
সুইজারল্যাণ্ডের আদশে সুগঠিত কবা। ক্ষদ্র একটি পাব্বত্য-প্রদেশ এই স্থুইজারল্যাণ্ড, চীন 

এবং ভারতবর্ষের এক একটি জেলা হইতেও ক্ষুদ্র, মাত্র ১৬০০০ বর্গ-মাইল স্থান লইয়া এই 
দেশটি, তার লোকসংখ্যা মাত্র চল্লিশ-একচল্লিশ লক্ষ । তার মধো ৩০ লক্ষ লোকের কথ্য ভাষা 
জার্ম্নেন, আট লক্ষ পঞ্চাশ হাজাবেব ভাঁঘা ফ্রেঞ্চ, এবং মাত্র দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজাবের ভাষা 
ইটালিয়ান । কিন্ত আশ্চধ্যেব বিষয এ ই যে, এই তিনটি ভাষাই সমভাবে জাতীয এবং অফিসি- 
যেল ভাঘারূপে গণ্য হয়। তিন ভাষাতেই ইউনিভাসিটি চলিতেছে । রাজ্য চিরকালই নিবপেক্ষ। 
নেপোলিয়নের বক্তচক্ষতে যেমন দেশ বিপণু মনে করে নাই, বিসমার্কের জান্মান রা্রগঠন 
কালেও সে সন্ত্রাসিত হয নাই। তিনাটি ভাষাভাষী অঞ্চল কখনও তিন দিকে তিন শক্তিশালী 
বাষ্টু, জান্মানী, ফ্রান্স এবং ইটালীর সঙ্গে সম্মিলিত হইতে পরযাসী হয় নাই। সম্পূভাবে 
জাতি, ধর্ম ও রাষ্টমত নিরপেক্ষ এই ক্ষদ্র অথচ শক্তিশালী দেশ বহু দেশের বু কারণে 
লাঞ্চিত উৎপীড়িত জনগণকে গাদবে আশ্য় দিয়া পৃথিবীতে এমনই অপরতিদ্বন্দ্ী একটা ইজ্জতের 
মুক্ট মস্তকে ধারণ করিযাছে যে, বিভিনা দেশেব ধনী মানী ব্যক্তিগণ কোটি কোটি পাউড 
স্বণযুদ্রা এই রাজ্যের ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিয়া রাজ্যের স্বর্ণ-তহবিলকে স্পষ্ট কবিযা বছ জাতি 
এবং ধছ লু-্ঠনলোলুপ দেশে ঈধানল প্রজ্বলিত করিযাছে। এই রাজ্য আবহমানকাল হইতে 
সব্বদা সববক্ষেত্রে সববভাবে জাতিসংঘাত, ধর্মাসংঘাত বা সংখ্যালঘূ সম্পৃদাষের স্বার্থ-সমস্যায় 
বিচলিত হয় নাই বলিযাই এ সকল সমস্যাব উত্তবও স্ুইজাবল্যাণ্ডে হয় নাই । 

যেকোন জাতি বা ধন্মের অনুসরণকারিগণ--তাহাদের সংখ্যা যত নগণ্যই হউক, নিত্য 
আকাঙ্খামত ন্যায়বিচার পাইযা থাকে । জাতিতে জাতিতে, ধন্মে-ধন্মে সব্বপকারে যে এঁকতান 
নিত্য এই ক্ষদ্র অথচ মহান দেশে ধ্বনিত হইয়া থাকে তাহা বিশ্বের অগণিত জাতি ও 
গোষ্ঠীর অন্ততুক্ত নরনারীর আদশ হওয়া একান্ত বিধেয়। আমরা একাগ্রচিত্তে কামনা করি, 
ঠিক এমনিই আদরে অনুপ্রাণিত করিতে আমাদের অসংখ্য জাতি, শেণী, গোষ্ঠী, বু ধর্ম, বছু 
শত মত ও পথের অনুসরণকারী বছ বু বৈচিত্র্যপণ ভাষাভাষী বিভিন্ন প্রকৃতির কোটি কোটি 
নরনারীকে। আমরা চাই, ভগবান-প্রেরিত আমাদের মহাজাতির মহানায়ক মহামানব স্যান 
ইয়াৎ সেনকে অগ্রে লইয়া মুক্তির পথে জীবনের পথে আলোকের বতিকা লইয়া অগ্রসর হইতে, 
ষেন দেশবাসীর রোগ, শোক, দৃঃখ, দৈন্য, নৈরাশ্যবাদের অন্ধকার বিদৃরিত হয়, যেন জাতি 
একাত্ববোধে শক্তিশালী হইয়া পশ্চাতের কালিমা, বিপ্রবের রক্তবন্যা সম্পর্ণ মুছিয়া ফেলিয়। 
ভবিষ্যতের সহয্াংশুর সহস্র কিরণরশি[িতে সন্তীবিত হইতে পারে। 

৫৭ 



 বহির্ভারতে ভারতের মুক্তিপ্রয়াস 

অুইজারল্যাণ্ডের বহির্গষনের পথ নাই । সুমুদ্র-উপকূল নাই, নৌপোত নাই, তথাপি তাহার 

বহির্বাণিজ্য দিনের পর দিন উন্ৃতির পথে চলিয়াছে। সব্বশেষে বক্তা বলেন, ক্ষুদ্র 
সুইজারল্যাণ্ডের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ওযাচগুলি যেমন দিবা-রাত্রি ওয়াচ করিয়া পৃথিবীর নিয়ামকরূপে 
সব্ৰোচচ স্থান অধিকার করিয়া আছে, শাস্তির বিজয়পতাক৷ লইয়াও এই ক্ষুদ্র বাজ্য সমগ্র 
পৃথিবীর দান্তিক বাষ্টরনায়কগণের বহ্রাস্ফোটে ভ্রুক্ষেপ না কবিযা যিশুখষ্টেব মত সকলকে 
ডাকিতেছে 00779 ॥1)00 776 (আমাতে এস)! 

আমরা চাই, এমন আদশে জাতিকে অনুপ্রাণিত করিতে যাহা নিভীক অথচ নিব্বিকার, স্বাধিকাব 

রক্ষায় সদা জাগত অথচ স্বাধিকাব বিস্তৃতিব মোহে পবস্বাপহাবী নহে । 

তিনি বলিলেন, পৃথিবীতে শান্তিস্থাপনের মানসে ডঈব স্যান ইযা গেন আমেরিকা 
যুক্তরাষ্ট্রেব সভাপতি মিঃ উডবো। উইলসন-সমীপে এক দীধ স্মাবকলিপি পেব্ণ করিয়াছেন, 
দেখা যাক ইহা কি ভাবে গ্রহীত হয । 

অতঃপর তিনি ভারতীয, আইরীশ ও মিশক্বীঘ জাতীযতাবাদীগণেব আশ। ৪ আকাঙ্খা 
চরিতার্থ করার জন্য সব্বনিষস্তা ভগবানের আশীব্বাদ ও কামনা কবিলেন। 

মিশরের ফরিদ বের সঙ্গে আলোচন। 

পরদিন প্রাতরাশের সময়ে হোটেল কণ্টিনেণ্টালে আমবা ৭ জন ভারতীয়, ২ জন আইরীশ, 
মিশরের জাতীয়তাবাদী ফরিদ বের সঙ্গে মিলিত হইলাম । আইরীশ বন্ধুদের একজন ছিলেন 
ডে. কুর্টিন (12 €011117), ইনি ক্যাথলিক ছিলেন । প্রথম মহাযুদ্ধকালে আইরীশ-বিপ্রবী স্যার 
রোজার কেইসমেণ্ট (৯1 [২9891 84591761)0) জান্মেনীর অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র এবং আমেরিকা - 
পবাসী আয়লগ্ডের জাতীয়তাবাদী হইতে সাহায্য লইয়া এক দল নৌ-সৈনিকসহ একটি নৌ- 
পোতে আয়লগ্ু-উপকৃূলে অবতরণের চেষ্টা করেন_তখন বিশ রণতরী তাহা ধ্বংস করে। 
আরোহিগণ উপকূলে অবতরণকালে ধৃত হইয়৷ স্যার রোজারসহ বিচাবেব পর ফাঁসীতে মৃত্যু- 
বরণ করেন। একজন ডে. কুটিন এ দলে ছিলেন বলিয়া তৎকালীন সংবাদপত্রে পাঠ করিযা- 
ছিলাম । জানি না, তিনিই আমাদের বন্ধু কিনা । 

১৯১৪ অব্দের অক্টোবব মাসে আমাদের ডে. কূর্টিনকে আমাঙ্গের “ভারতবস্কু জান্মেন” 
সমিতির সভাপতি হ্যার বালিনের বাটীতে যাওয়ার কালে দেখিতে পাই । তিনি আশায় উৎফুল্ল 
ছিলেন। আযলগ্ডের স্বাধীনতা গরাণ্তির পরও ডাবলিনে পত্রাদি দিয়া! তীহার সঠিক সংবাদ পাই 
নাই । 

উক্ত পরামশ-সভায় সন্ত্রাসবার্দী কাধ্যকলাপ এবং ভারতে অস্ত্রশস্ত্র পেরণের সমর্থনে কয়েকাটি 
পৃস্তাব গৃহীত হয়। খৃষ্টযাসের ছুটিতে বেয়াণ সম্মেলন কেবলমাত্র অন্তরঙ্গ বন্ধুগণকে লইয়া 
করাই স্থির ছিল। দীর্ঘ আলোচনার পর এ বিষয়ে সকল ব্যবস্থা করার ভার ধীরেন সরকার 
এবং পিল্লাইর উপর অপিত হয়, কারণ তীহারাই অপেক্ষাকৃত অধিক অবসর পান। আমরা 
পায় সকলেই পরীক্ষা নিকটবর্তী বলিয়া অনেকটা ব্যস্ত! ধীরেন সরকার এবং পিল্লাই সন্ষে- 
লনের দিন ও কাধ্যসূচীও স্থির করিবেন । 

৫1৮ 



নিরপেক্ষ সুইজারল্যাণ্ডে ভারতমুক্তির মন্ত্রণা 

ফরিদ বে সেদিন সন্ধ্যাবেলায় পুনরায় আমাদের তিন-চার জনকে তীহার বাসবাসিতে যাইতে 
অনুরোধ করায় আমাদের সেদিনও বালিন ত্যাগ কবা হইল না।, 

সন্ধ্যাবেলায় বালিন-দংলগ ট্রেপটো৷ (150০) পাকের সন্িকটে একটি বিরাট ভবনের 
চারিতলে অবস্থিত জনৈক মিশরীয় ব্যবসায়ীর বাসগৃহের বিস্তৃত কক্ষে ফরিদ বে আরও চারিজন 
মিশরীয় আশাবাদী যুবকের সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলেন। স্থুকতাঙ্কর (১11811021) পরে বানিনের 
ডক্টর, প্রখ্যাত বিপ্রবী লাড্ডু ও আমি প্রবেশ করিতেই তন্মধ্যে একজন আমাদিগকে সংবগ্ধনা 
করিয়া একটি সোফায় বসাইলেন। 

ফরিদ বে বিনা ভূমিকা বৈপ্রবিক কাধ্যকলাপেব বিষ অবতারণা করিলেন । ইতিপৃব্বে 
বালিনে একবার এবং লাইপজিগ, হামবুর্গ এবং ড্রেসডেনেও তাহার সঙ্গে মৌলাকত হইয়াছে । 
তাহার স্বভাবটি আমাদের পরম কল্যাণীয় বিরাট গণনাযক নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অনুরূপ ছিল। 
সঙ্গে সঙ্গে কথার উত্তর না পাইলে তিনি বিরক্তি বোধ করেন। তিনি প্যারিসে ম্যাডাম কামার 
কর্মকেন্দ্র সম্বন্ধে বলিলেন যে, ম্যাডাম কামা, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিপ্রবিগণ বিশেষ 
আঘিক অনটনে আছেন, জার্শেনী ও স্থুইজারল্যাণ্ডের ভারতীয়গণের কর্তব্য তাহাদের অথথ সাহায্য 
করা। ম্যাডাম কামা তীহাকে বলিযাছেন যে, ভারত ও মিশরের মুক্তিকামীদের কর্তব্য একসঙ্গে 
বিটিশ-বিরোধী কম্খপন্থার অনুসবণ কবা। প্যারিসে আব বেশী সময় তাহারা তাহাদের কর্মকেন্্র 
রক্ষা করিতেও পারিবেন না, সুতরাং ফরিদ বে মনে করেন যে জার্মেনী কিংবা! স্মইজারল্যাণ্ডে 
ম্যাডাম কামাকে প্রতিষ্ঠিত করাই ভাবতীয় এবং মিশরীয় যুবকগণের প্রথম উদ্যম হওয়া উচিত। 

অতঃপর আমাদের সঙ্গে পুব্ববতী গীম্মের ছুটিতে ম্যাডাম কামা ও তাহার পৃষ্ঠপোষক মিঃ 
বাণার যে সকল আলোচনা হয তাহা জানিবাব আকাঙ্াা প্রকাশ করিলে, আমি যথাসম্ভব 
সংযতভাবে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলাম | কারণ, বিদেশী বঞ্ঠুগণ যত বিশ্বাসীই হউন, রাজনীতিব 
পাকচক্রে পড়িয়া কখন কিবপ চাল দিবেন তাহা অনিশ্চিত। 

ফবিদ বে উভয দেশের মুক্তিকামীদের একটি মিলিত সভ্য গঠন করার একটা পবিকল্পনাও 
(টাইপ-করা কাগজ) দিলেন। অতঃপর তাহার অনুগামী একটি যুবক আমাদিগকে তীহাদের 
সঙ্গে নৈশ-ভোজে যোগ দিতেও অনুরোধ কবিলেন। কিস্ত অন্যবপ ব্যবস্থ৷ পূর্ব হইতেই থাকায 
আমরা তাহা প্রত্যাথ্যান করিলাম । 

পত্যাবতনকালে আমর] টিউব-রেলে বাংলা ভাষায়ই কথাবার্তা বলিলাম এবং সুকতাঙ্কবকেও 
সঙ্গে করিযা হোটেল কণ্টিনেপ্টালে নিয়া আসিলাম | 

নৈশ-ভোজের সময়ে বিবিধ ব্যক্তি ও বিষয় সম্পর্কে জনক আলোচনা হইল । 

নুইজারল্যাণ্ডে সন্মেলনের উদ্যোগ 

১০ই ডিসেম্বর প্রাতঃকালের ডাকেই কালো বডার দেওয়া একখানা শোক-বিজ্ঞাপক পত্র 
পাইয়া ভাবিলাম-_ 

“পাতরেবানিষ্টদর্শনং !”" 
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বহির্ভারতে ভাবতের মুক্তিপ্রয়াস 

জুতরাং মনটা ক্ষণ হইল। 

পত্র খুলিয়া দেখিলাম, শোকের ঝড় তারত মহাসাগর উত্তীণ হইয়া আল্পসূ পর্বতে আপিয়া 
ঠেকিয়াছে। বাসেল (89991) পলিটেকনিকের ছাত্র ভারত-বিপবের অন্যতম উৎসাহী কর্মী 
শীসুবৃদ্ধণ্য পত্রে জানাইয়াছেন যে, তীহার মাতৃবিযোগ তীহাদের দেশের বাগিতে হইযাছে। 
তিনি আগামী ২৩শে ডিসেম্বর বেয়াণের “হোটেল বায়াবিসার হৌফে”' (3899119০101 1701) 
তাহার মাতৃদেবীর আত্মার সদৃগতিলাভেব কামনা এক প্রাথনা-সভার অনুষ্ঠান কবিবেন। 
তাহাতে “পণ্ডিত পদ্ানাভম পিলাই শীমদূতগবদৃগীতা পাঠ করিবেন।” সুতরাং আমাৰ 
উপস্থিতি বাঞ্চনীয় । 

পত্রের নিমে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র টাইপে মুদ্রিত আছে যে দেশের বাটাতে তাহার ভ্রাতাগণ 
শাস্ত্রানুমোদিত ক্রিয়াকাণ্ড সম্পন্ন করিবেন। যেহেতু তাহার পক্ষে উক্ত অনুষ্ঠানে যোগ দেওযা 
সম্ভবপর নহে, সেই জন্য তিনি আত্মতৃপ্তির জন্য প্রার্থনা-সভার ব্যবস্থা কবিলেন। 

উহাতে ইহাও নিবেদন কবা ছিল যে, নিমপ্ত্রিতগণ উপস্থিত হইতে পাবিবেন কি ন। তাহা 

২০শে ডিসেম্বরের মধ্যে পদানাভম পিলাইর ঠিকানা জানাইতে হইবে । 

যাক পত্রের মনন অবগত হইয়। বিশেষ দুঃখিত হইলাম না, কাবণ ১৭১৮ বংসর পৃব্বেই 
আমার মাতৃদেবী স্বগতা হইযাছেন, স্থবন্ষণ্য আমা হইতে দু-তিন বতসবের কনিষ্ঠ বটে কিন্ত 
তথাপি তাহার মাতারও স্বর্গাবোহণেব সময হইয়াছে। 

পত্রখান। পকোটস্ব করিযাই ল্যাবোরেটরীতে যাইতেছি এমন সময পথিমধ্যে লাডুর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ। তিনি সহরের বহিভাগে পাব্বত্য সালে নদীর তীরে খেলার মাঠে বরফ-ক্ষেত্রে স্কোটিং 
প্রতিযোগিতা দেখিয়া ফিরিতেছেন। আমাব সঙ্গে সঙ্গে কেমিকেল ইনৃষ্টিটিউটের দ্বার পধ্যস্ত 
পৌছাইয়া দিতে চলিলেন। পথিমধ্যে শৌক-বিজ্ঞাপক পত্র দেখিযা! হো-হো৷ করিযা হাসিতে 
লাগিলেন, আর দারুণ ঠাণ্ডায় তাহাব মুখগহবর নির্গত বাঘপ আগ্েয়গিরির ধূমের মত নিফক্রান্ত 
হইতেছে। তিনি হাসিয়া আকুল । বলিলেন, "ভষ্টা, এবার তোমারই শিক্ষায় শিক্ষিত পিলাই 
তোমাকেই ঠকিয়েছে !”? 

তারপর বলিলেন-_ ভায়া, তুমি বিশ্বাস কর স্ববন্ষণ্যের মাতার মৃত্যু হয়েছে দেশে, আর 
সে এখানে প্রাধনা-সভা করবে, আর তাতে চত্তীপাঠ করবেন পণ্তিতবর পদ্যনাভম পিলাই 1”? 

আমি তৎক্ষণাৎ বলিলাম-- চণ্ডী নয়, গীতী। |” তিনিও বলিলেন,_-“হ্যা, হই, চণ্ডী নয়, 

গীতা গীতা গীতা |” তারপর আবার হাসি । আবার ধৃম নির্গমন ! 

তারপর পত্রখানা নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, “ল্যাবোরেটরীতে গিয়ে দেখ, সাদ] পৃষ্ঠায 
পিলাইর কেরামতি দেখতে পাৰে” 

বস্ততঃই তাই। পরত্রখানাতে ছিমপাম করিয়া সিক্ত করিলাম এবং তৎপর অন্য একাটি 
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নিরপেক্ষ শুইজারল্যাণ্ডে ভারতমুক্তির মন্ত্রণা 

গ্যাস দিতেই ভামিয়া উঠিল--00100611106 01) [16 2310. (01779 1095111%91$ 

22170. 5১, 0. (59011091192]) [১11121.) 

ইহার অর্থ--“কন্ফারেন্স ২৩শে, ২২শের মধ্যে নিশ্চিতপে আসবে ।” 

পরদিন ডাকে পিলাইর এক পত্রেও সম্মেলনের সংবাদ পাইলাম । 

ডক্টর চক্রবর্তী ও দীশগুপ্তের যোগদান 

আমি স্ুুবক্গণ্যেব পত্র পাওযাব পরদিনই বুডাপোষ্ট আমার সহযাত্রী জ্গুদ সবলপাণ ডক্টর 
চক্রবর্তী এবং আমার নিজ জেলা ত্রিপুরাব বিপ্বববাদী ডক্টর দাশগুপগ্তকে সম্মেলনে অবশ্য 
যোগ দিতে পত্র দিলাম। চক্রবর্তী জানাইলেন যে তিনি বুডাপে্টের কাধ্য ত্যাগ করিবেন 
৩১শে ডিসেম্বব এবং জানুয়ারীব প্রথম সপ্তাহে হালেতে আমাব সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া সত্বরই দেশে 
চলিয়া যাইবেন। ডইব দাশগপ্তও যোগ দিবেন জানাইলেন। এবার আমরা ধীরেন সরকারসহ 
চারিজন বঙ্গকীর-ইহাতেই আমাব অধিক আনন্দ হইল। 

২০শে ডিসেম্বর লাড্ডু সিদ্দিকের এক পপ্র পাইলেন । সিদ্দিক লিখিয়াছেশ, "তুমি হ্যাব 
তট্টাচারিয়াসহ ২২শে'র পৃব্বে বেয়াণে পৌছিবে। যদিও আমবা বালিনেব দলও হালের উপর 
দিয়াই বেযার্ণ যাইৰ তখাপি একসঙ্গে ভীড করা অনুচিত বলিয়া পৃথক ট্রোনে যাইব,।?? 

লাঙ্ডু পত্রসহ আমাব বাটীতে ছুটিযা আসিলেন এবং পত্রে মন্খ্ব জানাইয়া একটি টুব্যাকো- 
নিষ্টের (109980০0181) দোকানে ট্রেইনের প্রেন দেখিযা ৩য় শ্েণীব অবূযরপাধীদের জন্য 
কামরায় ২খান। সীট রিজাভ কবিযা আগিলেন। 

তিনি অতঃপর আমাৰ টেবিলে সান্ধ্য ভোজে, উপবেশন করিযা ১৯১১ অন্দে আন্তজ্গাতিক 
হাইজিনিক প্রদর্শনীকালে ড্রেসডেনে যে জাতীয়তাবাদী সম্মেলন হইয়াছিল তাহার বিবরণ 
সোৎসাহে বলিতে লাগিলেন। আমি মে সমযে হামবুর্গে গভণমেণ্টের কলোনিয়াল ইনাষ্টাটিউটের 
(১৯২৩ 1 অব্দে ইহা ইউনিতাসাটিতে পৰিণত হইযাছিল) ল্যাবোরেটারীতে বিবিধ দ্রব্যাদি 
পরীক্ষাক ধ্যে নিযুক্ত ছিলাম বলিয়া উক্ত সন্মেলনে যোগদান করিতে পারি নাই কিন্তু তার 
পরই ১৯১১ অব্দের অক্টোবর মাসেব প্রথম দিকে হামবুর্গে যখন মণিষ্ট (1৮1017156) কংগ্েম হয 
তখনও মধ্য ইউরোপের বিভিনন স্থান হইতে ১৭।১৮ জন ভারতীয় উগ্রজাতীয়তাবাদী পোলিশ 
ও আইরীশ বিপুববাদীগণের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন এবং আমি তাহাতে যোগ দিয়াছিলাম | 
পুকৃতপক্ষে ইহা আমার ইউরোপে সব্বপুথম উগ্রপস্থীগণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ । 
উক্ত ২টি সন্মেলনই নিয়মতান্ত্রিক ব্যক্তিগণের বলা ষাইতে পারে। 

১৯১২ অব্দে বুজেল-এ (31055619) আন্তজ্জাতিক প্রদশনী উপলক্ষেও একটি সম্মেলন 
হইয়াছিল বলিয়া ম্যাডাম কাম সম্পাদিত “1110121) 71590017”” নামক পত্রিকায় দেখিয়াছিলাম 
এবং পরে শুনিয়াছিলাম যে, ইহাতে জান্থেনী হইতেও কয়েকজন ভারতীয় আশাবাদী যোগদান 
করিয়াছিলেন। সে বৎসরে লাইফজিগেও এক গ্রদশনী এবং তদুপলক্ষে উক্ত প্রকার সম্মেলন 
হইয়াছিল | তাহাতে আমরা অনেকেই যোগ দিয়াছিলাম | 
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বহির্ভারতে ভারতেব মুক্তিপরয়াস 

স্থইজারল্যাগু যাত্র 

২১শে ডিসেম্বর প্রাতঃকালেব এক্সপ্রেস ধরিয়া আমরা বেযাণ অভিমুখে যাত্রা কবিলাম এবং 
অপরাহে বেযার্ণে উপনীত হইলাম । গাড়ীতে সুইজারল্যাগযাত্রীর ভীড়, কাবণ খুষ্টমাস উপলক্ষে 

এই স্্রবমা পাক্বত্য দেশটিতে ববফ-ক্রীড়াব জন্য সমগু ইউরোপের নব-নাবী ঢ্রাটিযা আসে । 

আমরা 'বেয়াণের নযেষ্টে নাখরিস্টেন'? পত্রিকা একটি দুই শয্যা-সমন্িত সুসজ্জিত 
কক্ষেব জনা বিজ্ঞাপন দিয়া একটি কক্ষ স্থিব কবিযা রাখিরাছিলাম, তখামই স্বপ্ন ব্যয়ে থাকাৰ 

বাবস্থা হইল । মধ্যবয়সী কৃষারী গৃহকত্রী প্রকল্প বদনে আমাদেব সেবাব জন্য প্রস্তুত বহিলেন। 

বালিন হইতে আগত বন্ধুগণ ২টি ছোট ছোট বোডিং (16175101) হাউসে উঠিলেন। 
বন্ধুবর ডক্টব ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবতী এবং ডক্টব জ্ঞানেশচন্দ্র দাশগুপ্তও আমাদের সংবাদ লইযা ২২শে 
সন্ধ্যাবেলা আমাদের গুহকত্রীর ফুযাটেই দুইখানা কক্ষে স্বান লইলেন। অন্যান্য স্থান হইতে 
আগত বন্ধুগণ বিভিনূ ফ্যাটে উঠিযাছেন এই সংবাদ স্বন্ষণ্য এবং পিলাই দিলেন | 

হাউডেলবেয়াগ হইতে আগত একজন পাঞ্জাবী এবং একজন সিদ্ধি লগুনে ব্যারিষ্টারী 
পড়িতেছিলেন। তাহারা গীন্সের বড ছুটিতে জান্নেন ও ফ্রেঞ্চ ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্যে হাইডেল- 
বেয়ার্গের একটি পসিদ্ধ বোডিং হাউসে আসিযাছিলেন। তাহাবা শীতেব সেসনে আব লগুনে 
যান নাই, একবারে ইষ্টারেব পরে যাইবেন। আযাদেব দুইজন সহকক্মী বন্ধু নিব্বোধের মত এই 

ভারতীয়দ্ববকে সঙ্গে আনিয়া বেক্ব বনিয়াছেন। অগত্যা ববফ-ক্রীডার চাঞ্চন্যকব বণনা দিম। 
ডক্টর দাশগুপ্ত তাহাদিগকে লাওসানেব দিকে পাঠাইযা দিলেন। 

২২শে প্রাতঃকালে আমরা পিলাইর সঙ্গে প্রার্থনা-সভার হলটা দেখিতে গেলাম। তিনি 
বলিলেন, জন বিশ সহকন্ী উপস্থিত হইতে পারেন। 

পিলাই দেখাইলেন যে, পৃব্বদিন অপরাহে স্থানীয় একটি বাদ্যযন্ত্রাদি বিক্রেতার নিকট 
হইতে সঙ্গীতের জন্য একটি হারমোনিয়াম আনিয়া বাখিযাছেন | ইহা একটি বিরাটকায় যগ্র, 
দেখিতে মনে হয় যেন পিযানো ! হাত-হারমোনিয়ম জান্নেনীতে দেখি নাই | ছাব্র-জীবনে 

শুনিয়াছিলাম" কলিকাতার প্রসিদ্ধ বাদ্যযস্ত্রবিক্রেতা ডোয়াফিন কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী ছ্বারিকানাথ 
ঘোষ মহাঁশয়ই নাকি হাত-হারমোনিয়মের আবিষকারক। 

রা 

বালিনে মাঝে মাঝে সঙ্গীতচচ্চাব আকাঙ্খা বন্কুগণের মধ্যে জাগিয়াছে, তখন হাত-হার- 
মোনিয়ম খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। একমাত্র পাঞ্জাবের ডক্টর হরিশচন্দ্র ব্যতীত অপর কেহ 
বেলো কবিয়া হারমোনিয়ম বাঁজাইতে পাবিত না বলিষা হারমোনিয়ম ক্রয় করাও হয় নাই। 

সন্মেলন আরম্ভ 

২৩শে ডিসেম্বর মাত্র ১৪ কি ১৫ জন সদস্য লইয়াই সম্মেলনের কাধ্য আরম্ভ হইল । 

সঙ্গিত একটা আবশ্যক অঙ্গ, সুতরাং সঙ্গীত গাহিতেই হইবে। তখন দাশগুপ্ত, সরকার, 

লা্ডু সকলে টানিয়া ঠেলিয়া আমাকেই গায়কের মঞ্চে পাঠাইলেন। নিকটেই হারমোনিয়ম, 
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নিবপেক্ষ স্ুইজারল্যাণ্ডে ভারতমুক্তির মন্ত্রনা 

আমি হতভম্ব । সহসা সাফ জবাব দিলাম, ইহা বাজাইতে পারিব, না, সুতরাং খুলিবও না। 
তখন যন্ত্র ব্যতীতই সঙ্গীত কবিতে অনুরুদ্ধ হইয়া আমি হলেব দরজাগুলি বন্ধ করাইলাম। 
তারপর সব্বশক্তিমান তগবানের নাম স্মরণ করিযা ধবিলাম--- 

“তোমাকেই করিয়াছি জীবনেন খধন্বতার! 

ংসাব-সমুদ্রে কভু হব নাক পখহাবা | 

কলিকাতার ব্রাক্ষ-সন্মেলনে পায়শ£ এই সঙ্গীতাটি গীত হইতে শুনিয়াছি এবং শুনিযা চক্ষের 
জল রাখিতে পাবি নাই। আজ সুদূর প্রতীচ্যের এক নিভূত প্রান্তে আল্লস্ পব্বতশৃঙ্গেব সানু- 
দেশে শান্তিপ্রিয় জুইস জাতিৰ আশ্বয়ে সঙ্গীতটি গাহিবাব বেলা বু কালের বনু প্রকার 
স্মৃতির বাঁধ ভাঙ্গিযা গেল। সহসা গলিত বরফরাশির মত না হউক. বৃক্ষশিরে সঞ্চিত শিশিব- 
বিন্দু যেমন অকস্মাৎ এক বায়ুপ্রবাহে ঝব ঝব কবিযা ঝবিতে থাকে তেমনিভাবে আমার ভাবা- 
বেগধারা ঝবিতে লাগিল। 

দেশমাতৃকাব সম্তানগণ কি শুনিলেন, কি বুঝিলেন উপলব্ধি কবিতে পারিলাম না। কিন্তু 

দেখিলাম তাহাবাও রুমাল বাহির কবিযা চক্ষ মুছ্ছিতেছেন। 

আমি গাযক নই, কন্ঠও আমাব সঙ্গীতেব উপযোগী নয । কখনও গানের মজলিশে গাহিবাব 
আকাঙ্খাও আমার হয় নাই, কিন্ত ম্বদেশী যুগে শত শত মিছিলের পুরোভাণে নিভীকভাবে 
গাহিয়া মিছিল চালনা কবিযাছি, এজন্য কন্ঠ সব্বদাই ভাব থাকিত। কখনও কখনও সভা- 
সমিতির উদ্বোধনে গাযকেব অভাব হইলে আমিই একক কিংবা আমাবই মত ঘৃণা-লজ্জা-ভয- 
বিরহিত সহ-গায়কের স্টঙ্জগ কন্ঠ মিলাইযা কিংবা না মিলাইয়াও এক-একট! প্রসিদ্ধ জাতীয় 
সঙ্গীত গাহিয়া সভাধিবেশনকে ক্রটি-বিবজ্জিত করিতেও ক্রাটি করি নাই। 

কন্ঠের দিক বাদ দিলে আলোচ্য সঙ্গীতটি ভালই হইযাছিল। আমিও গাহিয। তৃপ্তি লাভ 
করিলাম | 

পদ[নাভম পিলাই সকলকে হিন্দুস্বানীতে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইয়া মধ্য-হউরোপে ভারত- 
মুক্তির সংগ্রাম চালাইবার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে পূণ অভিভাষণ দিয়া সুকতাক্ষরকে সভাপতির আসন 
গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন! 

মেনন, লাডু ও দাশগুপ্ত সমর্থন করিলে শ্রীবিষ স্ুকতাঙ্কর সভাপতির আসন গহণ করিয়া 
অতি প্রাঞ্জল হিন্দীতে ইউরোপে বিগত কয়েক বৎসর মধ্ধো ভারত-মুক্তির চেষ্টা যে ভাবে 
হইয়াছে তাহা বণনা এবং সমালোচন৷ করিলেন । 

তিনি মদনলাল ধিংড়া কতৃক স্যার কার্জান ওয়াইলির হত্যাকাণ্ডের আলোচনা-পরসঙ্গে 
মদনলালের আত্মত্যাগের প্রশংসা করিলেন এবং বলিলেন যে, ইত্যাকার হত্যাকাণ্ডে দেশের 
দীর্ধকালের বন্ধন-মুক্তি হয় না, কিন্ত সারা বিশে আলোড়ন উপস্থিত হয় এবং আত্মত্যাগী বীরের 
মিটি জেরার রহ নুরী ভাত হইনি রিনি জি 
করিয়া তোলে, সুতরাং শত শত যদনলাল আবশ্যক । 
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বহির্ভারতে ভারতের মুক্তিপ্রয়াস 

অতঃপব তিনি ঝান্পীর রানী লক্ষ্মীবাঈ-এর পরের বিপুবী নায়িক৷ ম্যাডাম ভিকাজী কামার 
আমরণ সংগ্রাম, বীর সাভারকরের ৫০ বৎসর সশ্ম কারাদণ্ড, বীর বিগুবী বীরেন্দ্রনাথ চট্টো- 
পাধ্যায়েব জীবনপণ ইত্যাদির উল্লেখ করিয়া সকলকে দাষোদর চাপেকর, বালকৃষ্ণ চাঁপেকর, 
অনন্ত লক্ষণ কানহৌর, কৃষ্ণজী গোপাল কারে, বিনায়ক নারাযণ দেশপাণ্ডে, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল 
চাকি, কানাইলাল, সত্যেন্দ্র বস্তু ও অন্যান্য মাটারগণের স্মৃতিতে ৫& মিনিট কাল দণ্ডায়মান 
খাকিতে অনুরোধ করিলেন। 

ইহার পর তিনি বিভিন্ন বিষয়ে কতকগুলি প্রস্তাব দিলেন। তন্নব্যে সাতারকর-সঞ্চলিত 
“ভারতেব পরখম স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস” অতি সন্বর জান্মবো, ফ্রেঞ্চ এবং স্পেনিশ 
ভাষায় প্রকাশিত করার কাধ্যে হস্তক্ষেপ করার জন্য সকলকে মনোযোগী হইতে অনুবোধ 
করিলেন। তিনি বলিলেন ষে, স্বাধীনতা সংগ্রামকে ফিরিঙ্গিগণ সিপাহীবুদ্ধ বলিযা পৃথিবীর 
সষক্ষে হেয় প্রমাণিত কবাব চেষ্টা কবিষাছে ও করিতেছে । তাহ। যে বস্ততঃ ধন্মোন্মাদন। 
(7২611810909 [4101729) নিবন্ধন ছিল না তাহা বিগ্ঞপিত কবিতে হইবে । মহাবীব নানা সাহেব 
এবং বীর বিপৃবী নাধিক। লক্ষীবাঈ যে স্ব স্ব স্বাথপুণোদিত হইনা এই সংগ্রাষে ঝাঁপাইযা 
পড়েন নাই, তাহা সাভাবকব অতি সুনিপুণভাবে অতিণষ বিচক্ষণতার মহিত প্রকৃত এতিহাসি- 
কের দৃষ্টিভঙ্গী লইয। প্রমাণ করিয়াছেন । 

পারিস আট গ্যালারীতে বক্ষিত "ভারতী নৃশংসতা” মূলক চিত্রগুলি সাভারকব, যে ভাবে 
হউক, প্রকাশ করি] দেখাইযাছেন যে, উষ্ভীঘধারী রাজন্যবর্গ, দীর্ধ*মশ্চু মোল্ল। এবং মৌলভীগণ, 
মন্তকে তাজশোভিত নবাব ও জাযগীরদারগণ, বেণীবদ্ধ শিখ সর্দারগণ শহ্খলিত অবস্থায বুটিশ 
টমিগণের কামানের সন্ভুখে শেণীবন্ধভাবে দণ্ডায়মান, তাহাদিগকে হত্য। করা হইতেছে। কিন্ 
নিমে রহিয়াছে--1100121) ১0090101651 সাভারকর চিত্রের নাম দিয়াছেন [1)019) 
/৯0:0010199 01 4১000901065 001211110060 10011 0116 1110191)51? 

সুকতাঙ্কর তৎপর বলিলেন £ “সহকন্ট্ী বন্ধুগণ! আস্ুন, এই গ্রন্থ আমরা বিভিন্ন ভাঘায 
অনুদিত করিয়া যথাযোগ্যতাবে প্রকাশ করি এবং সব্বত্র সকল পাঠাগারে সংস্কৃতিমূলক প্রতি- 
ষ্ানে এবং বিভিন রাষ্ট্পধানগণের নিকট প্রেরণ করি । আমরা সম পৃথিবীর বিখজ্জন-মগ্ডলীর 
সুখে প্রমাণ করি যে, ত্রি-সিকি শতাব্দী পৃব্বেই অত্যাচারী বব্বর বৃটেন অস্ত্রহীন জনগণের 
উপর দারুণ পৈশাচিক তাণ্ডব চালাইয়াছিল।” তিনি আরও বহু তথ্য ও বিষয়ের অবতারণা 
করিয়া বক্তৃতার পর আমাকে বক্তৃতা দিতে আহ্বান করিলেন। 

আমি অতি সংক্ষেপে বলিলাম যে, “মত ও পথ লইয! ভারতের ধর্মৃক্ষেত্রে সহস্র সম্পুদায় 
গড়িয়া উঠিয়াছে, গতীর পরিতাপের বিষয় এই যে, মুক্তি-সাধনার ব্যাপারেও সেইরূপ বিভিগ 
দল গঠিত হইয়া পরম্পরের মধ্যে কেবল কোন্দলেই সময় ও শক্তির অপব্যয় করিতেছে। 
সাধনার পথ যেরূপই হউক, আমাদের কর্তব্য আমরা যেন কিছুটা মতপহিষ্ হই এবং মতৃ- 
'বিরোধীদিগকে কঠোর সমালোচনা করিয়া অনথ স্যষ্টি না করি।' 

“প্যারিসে শ্যামাজী কৃষ্ণবর্ধার সঙ্গে চট্টোপাধ্যায় দলের মতানৈক্য যটিয়াছে বালিনেও 
তাহার প্রভাব বিস্তৃত হওয়ার আশঙ্কা করিতেছি । কিন্ত আমাদের সতর্ক থাকা উচিত--_ এই 
মতানৈক্য যেন আমাদের শক্তিতে তাঙ্গন ধর়াইতে না পানে ।” 
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কেরসাম্প, ডর চক্রবর্তী, ধীরেন সরকার, শন্তাশিব রাও প্রতৃতিও সংক্ষেপে বক্তৃতা দিলে 
পর ডক্টর দাশগুপ্ত বলিলেন ধে, “আমাদের আজ করব্য একটি স্ুসঙ্গত কর্মধার৷ নিণয কবা | 
আমি প্রস্তাব করি, মাননীয সভাপতি এজন্য একটি সাব-কমিটি গঠনের অনুমতি দিবেন । 
উক্ত কমিটি গঠিত হইলে আগামী পবশুর মধ্যে সিদ্ধান্ত সম্মেলন পরিচালনা কমিটিকে জ্ঞাপন 
কবিবেন।” 

তাহার পরও কেহ কেহ নানারূপ পস্তাৰ উত্থাপন করিলেন। কে একজন বলিলেন মে, 
একটি সাংস্কৃতিক মিশনও পতিষ্ঠার চেষ্টা করা কতব্য। 

ইহাতে মহারাষ্ট্রের চিৎপাবন সিংহ লাড্ডু বলিলেন, ''আগে 01805 স্থষ্টি, যাতে ব্িটন 
অতিষ্ঠ হয়, বিটন ত্রাহি ত্রাহি বব তুলে পালায়, তারপর স্বতঃস্ফর্তভাবে আসবে সব।”? 

কিছুক্ষণ আলোচনা-বিবেচনার পর জুকতাঙ্কবৰ ৫ জনের এক সাব-কমিটি গঠন করিলেন, 
তাহাতে মেনন, লাড্ডু, দাশগুপ্ত এবং আমি সদস্য হইলাম । 

সর্বশেষ সুকতান্কর আদেশ দিলেন, "'হ্যাৰ ভষ্টাচারিয়৷ এখন “ঢন ঢানা পুহ্পতরা' সঙ্গী তটি 

গাহিবেন : তারপৰ আমবা সুবৃক্ষণ্যর মাতশ্বাদ্ধেব প্রাথমিক জলযোগ কবিব।” 

“ধন ধান্যের' পদগুলি ঠিক ঠিক মনে হইতেছিল না । বীরেন সবকার অতি ক্রুত 

পৃত্যেকটি পদের পৃখম শব্দ কষেকটি লিখিয়া আমার হাতে দিলেন। 

আমি এবাব নিভীঁকতার সহিত উদান্ড কণ্ঠে সঙ্গীত ধরিলাম । 

এক-একটি পদ গাইতেছি আব চক্ষে ফিল্মের মত ভাসিযা উঠিতেছে শ্বদেশী যুগের 
দৃশ্যাবলী! -কলেজ স্কোযাব, বিডন স্কোযাব, পাস্তির মাঠ, গীয়ার পার্ক, ফেডারেশন হল 
গাউও, কা, কনিল্লা এমন কি স্বগ্রাম চুণ্টার সম্তান-সমিতিব প্রাঙ্গণ | 

যখন গাহিলাম-- 

“আমার এই দেশেতেই জন্ম 

যেন এই দেশেতেই যবি!' 

তখন সভাস্ব সকলেই অশ্সিক্ত হইলেন। ধন্য, সঙ্গীতকার স্থিজেন্দ্রলাল ! 

বিবিধ খাদ্যের সঙ্গে সকলেই দু-তিন পেয়াল। করিয়া চা পান করার পর সাব-কমিটির 
পাঁচ জন ব্যতীত অন্যান্যের বাহির হইয়া গেলেন। 

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন 

পর দিন পাতরাশের সময়ে আমর! দ্বিতীয় দিনের জন্য পুনরায় সমবেত হইলাম । 
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এই দিনও প্রায় দুই ঘণ্ট৷ কাল বিবিধ প্রশের আলোচনা এবং মীমাংসা হইল। পিলাই, 
চক্রবর্তী এবং সরকারই অদ্যকার সম্মেলনে বিশেষভাবে আলোচনা চালাইলেন । 

অভাবনীয় ঘটন৷ 

অপরাহে আমরা সকলে ভ্রমণে বাহির হইলাম । আজ আকাশ পরিষ্কার, বেশ রৌদ্র উঠি- 

য়াছে কিন্ত শীতের প্রাবল্য মন্দীভূত হয় নাই | গিরিশিখরে সঞ্চিত বরফস্তুপে সৃধ্যরশি] পতিত 
হইয়া এক অপরূপ সৌন্দয্যের অবতারণা করিয়াছে । আমরা খৃষ্টমাস-উৎসব-মুখর নগরীর 
পাস্তে অবস্থিত একটি সুবিস্তৃত কাফেতে উপনীত হইযা কাচেব ঘেরাও করা প্রাঙ্গণাংশে উপ- 
বেশন করিলাম । ইহা তপ্ত জলবাহী পাইপের সাহায্যে আরামে বসিবাব উপযোগী করা হই- 
যাছে। কাফেতে যন্ত্সঙ্গীতের তান উৎসবের বৈশিষ্ট্য বিজ্ঞাপিত করিতেছে । তখনও তথায 
লোকসমাগম নগণ্য, কারণ আজ খৃষ্টমাস ইভ, মন্ধ্যায পতি পবিবারেই উৎসব, ছোট-বড় ওক- 
বৃক্ষশাখা সুসজ্জিত করিয়া বিভিন প্রকারের আলোতে স্ুরম্য করিবে, বৃক্ষশাখার নীচে স্থাপন 
করিবে পরিবারের প্রত্যেকের জন্য বিভিন প্রকারের উপহার, যেমন আমরা পূজার নৈবেদ্য 
এবং সবপ্রকার উপচার দেবতার সম্মুখে নিবেদন কবি। তৎপর পিযানো৷ বাজাইয়া সঙ্গীতাদির 
পর কেকৃ, পেস্ট্রিসহ চা-কফি পান কবিবে, তাহার পর যাইবে রেষ্টোবেণ্ট, কাফেতে নৃত্য- 
সঙ্গীত-মুখর উৎসবে যোগ দিতে এবং চিরাচরিত পানভোজনে পরিতুষ্ট হইতে । 

কাফের এক পাশ্বেও খষ্টমাস টি, দণ্ডায়মান আছে। বৈচিত্র্যপূণ সাজ-সজ্জায সকলের দষ্টি 
আকষণ করার জন্য অপেক্ষমান । 

আমরা উক্ত বৃক্ষ হইতে দূরে একটা টেবিল অধিকার করিয়া বসিলাম, চতুদ্দিকের টেবিল- 
গুলি প্রায় শুন্য! তথাপি বোলার-হাট মাথায এক যুবক ঠিক আমাদের পাশের টেবিলেই স্থান 
নিলেন। 

স্বুকতাঙ্কর আমাদিগকে বাংলায় বলিলেন--“আপনারা৷ বঙ্গভাষায় উত্তর দিবেন। এই 

বাক্তিটিকে বালিনে দেখেছি, পোষ্টডামে সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন তাও ধনে হচ্ছে । উনি সম্ভবতঃ 

আমাদের সঙ্গেই এখানে এসেছেন। ইনি বৃটিশ গুপ্তচর নিঃসন্দেহে বল! যায়।”' 

পিলাই বলিলেন, “কি, গোয়েন্দা? নিরপেক্ষ সুইজারল্যাণ্ডে গোয়েন্দা ? বন্জুন, মজা 

দেখাচিচ ( 

তারপর একটানে 'পেয়ালার কফিটুকু গলাধঃকরণ করিয়া উঠিয়া ভিতরের দিকে গেলেন। 
আমাদের দলের গোয়েন্দা! বন্ধুবর ধীরেন সরকারও সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। 

এই সময়েই গোয়েল্সা প্রভু উঠিয়া আমাদের টেবিলের নিকটে আসিলেন এবং খুষ্টমাস 
সংখ্যা “সিমপ্রিসিসমুস” (91100119197) নামক বালিনের সমাজতন্ত্রী ব্যঙ্গ সাপ্তাহিকখান৷ 
লইবার অনুমতি চাহিলেন। অনুমতি পাইয়া তিনি পত্রিকাখানা লইয়৷ তাহার নিজ টেবিলে 
যাইয়! উপবেশন করিলেন। সেয়ানে সেয়ানে চলিল। সুকতাক্কর সহসা ইংরাজীতেই বলিলেন, 
“বুন, প্রযালটা ঠিক করে ফেলি।” 
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ইহাতে সকলেই বেশ, বেশ" করিয়া উৎসাহ দেখাইলেন। তারপর সুকতাঙ্কর কলম 

যাব জেনেভায় । জেনেভা হ'তে টাকা পাঠালে কিষণচাঁদ ও ভ্ত্রিবেদী স্যানক্রানসিক্কো চলে 
যাবেন, কি বলেন কিষণচাদ ?”” 

শেষ কথাটি শম্বাশিব রাও-এর দিকে চাহিয়া বলিলেন। 

সকলেই বলিলেন, “অল রাইট ।”' 

এখানে বলা নিতান্তই অনাবশ্যক যে, সব কয়টি নামই কাল্পনিক। 

বিভিন্ স্থানে যাওয়ার প্র্যানও তখৈবচ। কিন্তু টিকটিকি অতিষ্ঠ হইলেন, গাব্রোথান করিয়া 
পত্রিকাখানা আমাদের টেবিলে রাখিলেন এবং আবার লগুনের সচিত্র “সাপ্তাহিক টাইমস” 
লইবার অনুমতি চাহিলেন। 

পত্রিকাগুলির মধ্য হইতে “টাইমূস” তিনি বাহির কবিতেছেন কিন্তু তাহার চক্ষু রহিযাছে 
সুকতাঙ্করের লিখিত কাগজের উপরে । 

স্্বক্ষণ্য উঠিযা ভিতরের দিকে গেলেন এবং পিলাইকে এই বাত্তা জ্ঞাপন করিলেন। 
পিলাই পররাষ্ট দপ্তবে ফোন করার জন্য ফোন চেম্বারে গিয়াছিলেন, স্থবৃহ্ষণ্যের কথা শুনিয়া 
পুনরায় ফোনে "ম্যাসেঞ্জার বয” নামীয় ভ্রত সংবাদ ও পত্রাদি পরিবেশক গ্ৃতিষ্ঠানে ফোন করিয়া 
একজন “ম্যাসেঞ্জাব” আনাইলেন। অতঃপর “কাফের” নাম-ঠিকানাদিসমনিিত চিঠির কাগজে ই অতি 
ক্রত একখান৷ পত্র লিখিয়া ম্যাসেঞ্জারকে তাহার দক্ষিণা দিয়া পররাষ্ট দপ্তরে পাঠাইয়া দিলেন । 

নিরপেক্ষ স্থুইঞজারল্যাণ্ড। তাহার সতর্ক দৃষ্টি সব্ব দিকে অষ্টপৃহরই রহিয়াছে, স্থৃতরাং 
আজ খুষ্টমাস ইভের পূর্বক্ষণেও অফিসে তাল লাগাইয়া কশ্নকতাগণ উৎসবানুষ্ঠানে যোগ দিতে 

চলিযা যান নাই। 

পিলাই গন্ভীরভাবে টেবিলে প্রত্যাবর্তন করিয়াই আবার এক খণ্ড কেক্ ভাঙ্গিয়া যুখ-গহ্বরে 
ফেলিয়া দিলেন। 

টিকা্টকি এ সময়ে স্টহ্যাণ্ডে কি লিখিতেছেন। ধীরেন সরকার বলিলেন, ““ভট্চাষ, এবার 
ভিডি ঢড়লে।” লাড্ডু বলিলেন, “যাক, তথাপি ত 'ক্ষণমিহ সজ্জনসঙগতি' হয়েছে।' 

পিলাই কেক-খও গিলিয়াই উঠিয়া গেলেন টিকটিকির নিকটে ৷ যাইয়া! বলিলেন, “গুড 

ইভিনিং! আপনি কবে বালিন হতে এলেন ?” 

তিনি অপৃস্তত, "থতমত খাইয়া গেলেন। 

পিলাই, চিন্তে পারছেন না? আমি আপনার সঙ্গে একবার ডোভার (1091) হতে 
ক্যালে (0%1918) আসবার কালে এক কেবিনে এসেছিলুম | বালিনে তিন-চার দিন আগেও 
দেখেছি। অবশ্য ব্যস্ত বলে কথাবার্তা বলিনি। 
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টিকাটকির মুখমণ্ডল পাংশুবণ হইয়া গেল। তিনি নিরুত্তর। নীচু মাথায় কি যেন ভাবি- 
লেন। তার পর দু'একটা কথাও বলিলেন। 

প্রায় আধ ঘণ্টা পরই তিনজন রাষ্ট্রদপ্তরের কর্মচারী আসিয়া কাফের ম্যানেজারের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করিলেন, এবং তৎপরই একজন ওয়েটারসহ আমাদের টেবিলের সনিকটে উপস্থিত 
হইলেন । তাঁহারা পিলাই ও টিকাটিকিকে ডাকিয়া লইয়া পাশ্ববর্তী কক্ষে চলিয়া গেলেন এবং 
৫1৭ মিনিট কথাবাতার পরই উভয়কে লইয়া চলিয়া গেলেন। 

পায় এক ঘণ্টা পর পিলাই আসিয়া সংবাদ দিলেন যে,_ ই“হার কখাবাতায রাষ্ট্রকম্মীচাবি- 
গণের দারুণ সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছে । তীহারা উপলব্ধি করিয়াছেন যে তিনি প্রকৃতপক্ষে 
একজন অবাঞ্চিত বিদেশাগত ব্যক্তি, রাত্রেই হোটেল কণ্িনেণ্টালে তাহাব কক্ষ ও জিনিষপত্র 
পরীক্ষা করা হইবে। 

পরদিন পৃত্যুষে একজন পুলিশ-কশ্মচারী আসিয৷ সুকতাঙ্কব এবং সিদ্দিকেব বিবৃতি লইষা 
গেলেন। 

সন্ধাবেলায় আমরা হোটেল কলিনেণ্টালের স্টুয়ার্ড হইতে অবগত হইলাম যে, লোকটি 
গোয়েন্দা তাহা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হওযায সুইস পররাষ্ট দপ্তরের নির্দেশে স্ুইজাবল্যাণ্ডে 
অবস্থিত বুটিশ বাষ্্দূত তাহাকে ইংলগ প্রেবণ কবিতে বাধ্য হইয়াছেন । 

স্টুয়াড আরও বলিলেন যে. লোকাটির একটি সাজ্ঘাতিক অপরাধ ছিল যে তাহান নিকট 
তিন রকম ভঙ্গিতে (]90501০) চিত্রসহ তিনখানা বিভিন্ন নামের পাসপোর্ট ছিল । 

পররাষ্ট্র দপ্তর এক পত্রে পিলাইকে জানাইয়া দিলেন যে, উক্ত ব্যক্তির স্ুইজারল্যাণ্ডে 
অবস্থান নিরপেক্ষ সুইজারল্যাণ্ডের পক্ষে অবাঞ্চিত বিবেচিত হওয়ায় বিটিশ রাষ্ট্রদূতকে অনুরোধ 
করিয়া তাহাকে ইংলওড প্রেরণ কর! হইয়াছে । পিলাই যে যথাসময়ে এ বিষয়ে তাহাদের (রাষ্র- 
কশ্মচারিগণের) দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন তজ্জম্য তীহারা পত্রে তীহাকে ধনাবাদও জানাইলেন। 

আমরা সকলে সাফল্য-গৌরবে উল্লসিত হইলাম । 

ধন্য সুইজারল্যাণ্ড! ধন্য তোমার শত শত বৎসরের গৌরব-দীপ্ত রতিহ্য! এজন্যই তুমি 
নেপোলিয়ন, বিসমার্ক, কাইজার উইলিষম, মুসোলিনী এবং হিটলাবের দাপটেও মস্তক অবনত 
কর নাই। ধন্য! 
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88 বৎসর পুব্বে, ১৯১৭ অব্দে, আমেরিকা হইতে একটী সংবাদ আসিল, যাহাতে সমগ্র 
ভারতের শিক্ষিত নরনারী কম্পিত হইল। এইরূপ বিবেচিত হইল যে শতাধিক পুরুষ এবং 
নারী স্যানফ্রানসিস্কো, অরিগন, শিকাগো এবং ওয়াশিংটনে গ্রেপ্তার হইয়াছেন, যাহাদের মধ্যে 
একদল অত্যন্ত সম্মানী জান্মেন উচ্চপদস্থ কর্মচারী, কিছু সংখ্যক হিন্দু এবং আমেরিকান আছেন, 

ধাহারা তভাবতবষে বিশ শাসন ধ্বংস করা এবং ভারতবধকে বিটিশ পবাধীনতা হইতে মুক্ত 
কবার জন্য ঘড়যন্ত্র করিয়াছিলেন । 

“স্যানফ্রানসিঙক্কোভে জাশ্বেন-হিন্দু বিদ্রোহ ষড়যন্ত্র মামলা !?? 

“বিভিন কারণে জান্মেন-হিন্দু বিদ্রোহ ষড়যন্ত্র মামলা কালিফোণিয়া জুরিসপ্রুডেন্সের 
ইতিহাসে অতুলনীয় ।” এইরূপ মন্তব্য কবিয়াছে স্যানফ্রানসিক্কোর স্থবিখ্যাত দৈনিক পি 
স্যানক্রানসিস্কো ক্রনিক । ' 

“তিনটী গভণমেন্ট, যথা বিটিশ, জান্মেন এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, এই মামলার প্রত্যেকটী 
প্য্যায় বিশেষ সতর্কতার সহিত লক্ষ্য করিয়াছে। 

যখন গ্রেপ্তার করা অপরাধীগণের তদন্ত চলিতেছিল, সেই সমযে ১০৫ জন আসামী 
ছিলেন, কিস্ত সংখ্যা স্রাস পাইয়। ৩২-এ দাড়ায় বিভিন্ন কারণে । তাহাদের মধ্যে ৩ জন অপরাধ 
স্বীকার কবেন, ৬ জনেব বিকদ্ধে মামলা ডিস্মিস্ হয়, অনেকে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে 
পলাইয়া যান | 

“১৯১৭ অব্দের ২০শে নবেম্বর বিচার আরম্ভ হয় এবং ইহা ১৯১৮ অব্দের ৩০শে 

এপিল পধ্যস্ত চলে । ১লা মে, মামলার ১৫৬ দিনে, রায় বাহির হয়।” 

স্যানফানসিস্কো ক্রনিকলের মতে ৬০০০ পৃষ্ঠ। সাক্ষ্য উক্ত মামলায় প্রদত্ত হয়। 

আমরা স্যানক্রানসিস্কো৷ ক্রনিকল্ পত্রিকার ২০শে নবেম্বর তারিখের সংখ্যার ১১ পৃষ্ঠার 

ফটোষ্টাটিক কপি হইতে উদ্ধৃত করিতেছি £ 

৭ কলম শিরোনামায় 

“হিন্দু ঘড়যগ্্রে ধৃত ব্যক্তিগণ অদ্য বিচারের সন্বুরখীন হইবেন।” 
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“জুরীগণ নিব্বাচিত না হওয়া পর্য্যন্ত সব্বসাধারণকে কোর্টে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না” 

১৫০ জন ইউ, এস, সাক্ষী । 

“গভণমেণ্ট ৪২ জন আসামীর বিরুদ্ধে ইউ, এস, এ-তে মিলিটারী এক্সপিডিশন সুরু 
করার চাঙজ্জী আনিবেন। 8২ জন আসামী, ষ্টিমশীপ কন্মচারী এবং কমাগারস্, জান্মেন কন- 

স্থলেটের প্রতিনিধি, ধনী ব্যবসায়ী, এটরী, ইন্সিওরেন্দ এবং কাষ্টমস্ বোকার এবং কিছু 
সংখ্যক হিন্দু ধাহাদের গ্রেট বিটেনের বিরুদ্ধে মিলিটারী এক্সপিডিশন সুরু করার অভিযোগ 
অদ্য পরাতে আনয়ন করা হইবে । ফেডারেল জজ ডাবলিও, ভান, ফিটের আদালতে বিচার 
হইবে। যে দুই কূড়ির অধিক আসামীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার জন্য মামলা দায়ের করা হই- 
য়াছে, তীহাদের অপরাধ দুই প্রকার, পুথমতঃ তাহারা জান্মেন গভণমেন্ট কতৃক পৃষ্ঠপোষিত 
হইয়াছিলেন এবং দ্বিতীয়তঃ একটী যুদ্ধতহবিল পৃথকভাবে কাইজার কর্তৃক রাখা হইযাছিল। 
এইরূপ বণিত হইয়াছে যে, তাহাদের কশ্মপন্থ এরূপ ছিল যে গ্রেট ব্রিটেনকে একটা বিদ্রোহে 
বিপর্যস্ত করা, যাহাতে আশা করা হইতেছিল যে হিন্দুগণের জন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতা 
লাভ হইবে এবং বিটিশকে বাধ্য কবা হইবে, ইউরোপীয় রণক্ষেত্র হইতে সৈন্য অপসারণ 

করিতে। 

“মামলার বিচারে তিন মাস সময় লাগিবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। গভণমেট 
পক্ষে ইউ, এস, এটণী জন, ডাবলিও প্রেসটন এবং তাহার সাহায্যকাবিণী মিসেস আনেট 
এডামসন থাকিবেন। ১৫ জন এট বিভিন প্রতিবাদীগণের পক্ষ সমন করিবেন।”' 

“৯৮ জনের বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ” 

যদিও ৪২ জন আসামীর বিরুদ্ধে মামল৷ চলিবে, ৯৮ জনকে গত বসন্তকালে গ্রযাণ্ড জুরী 
অপরাধী বলিয়া বণনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কতকজনের বিরুদ্ধে শিকাগোতে (0০110880) 
মামলা চলে এবং তীহারা দণ্ডিত হইয়াছিলেন। নিমোক্ত কযষেকজন প্রতিবাদী এই কোটের 
বিটিশ জুরিসডিকসনের বাহিরে আছেন £_ 

১) আলকফ্রেড সিমারমান (11111061179117), জান্মেন সেক্রেটারী অব ট্রেটসু। 
২) ফ্রান্স ফন পাপেন, প্রাক্তন জাশ্বেন এন্ষেসীর মিলিটারী এটাসে। 
৩) উল্ফ ফন ইগেল, ফন পাপেনের সেক্রেটারী | 
৪) হানস্ টাওসার ("]8050191), অপেরা সিঙ্গার ম্যাডাম জোহানা গাডিসকীর 

স্বা্ধী | 

“এইরূপ বণিত হইয়াছে যে গভণমেণ্টের পম্াণাদিতে দেখ। যাইবে যে ষড়যন্ত্র স্যানক্রান- 
সিক্কোতেই কেন্দ্রীভূত ছিল, ইহার বিস্তৃতি, গভণমেণ্টের বর্ণনা অনুসারে মেক্সিকো, ইত্ডিয়া, 
ব্যাটাভিয়া, হনলুলো, চীন, জাপান এবং অন্যান্য স্থান পধ্যস্ত ছিল, এবং বণিত ঘড়মন্্রের 
উপরোক্ত কাধ্যগুলি পর্মাণিত হইয়াছে পত্রে, টেলীগ্রামে এবং গুপ্তচরগণের কৌশলে । অস্্রশস্সাদি 
ক্রয় এবং জাহাজে রপ্তানী এবং অন্যন্যি কাধ্য করার ব্যবস্থা হইয়াছিল, মুল উদ্দেশ্য 
ছিল ব্রিটিশ ইতডয়ায় বিটিশ ইগিয়ান সৈন্যগণের মধ্যে বিদ্রোহ স্য্টি করা |" 

৭0 



আমেরিকায় জার্মেন-হিন্দু বিদ্রোহ ষড়যন্ত্র 

“১৫০ জন সাক্ষীকে পৃথিবীর বিভিন অংশ হইতে সমন দিয়া আনয়ন করা হই- 
গাছে, যেন উপ্পরে বণিত জান্মেন হিন্দু বিদ্রোহ ষড়যন্ত্রের বিভিন্ন পধ্যায়গুলি সমর্থন 
করিতে পারে। বিটিশ গভর্ণমেণ্ট অনুরোধ করিযাছেন যেন হিন্দু সাক্ষীগণকে সব্বতাবে 
রক্ষা করা হয়। তাহাদের ভয় ছিল যে উক্ত সাক্ষীগণ বিদ্রোহের পতি সহানুভূতিশীল 
ব্যক্তিগণের দ্বারা বিপনৃ হইতে পারেন।”' 

“সর্বসাধারণ কোর্টে প্রবেশ করিতে পারিবেন না" 

জুরী নিব্বাচনকালে সব্বসাধারণকে কোর্টে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না। গতকল্য 
ইউ, এস, মাশাল জেমস, বি, হলোহ্যাণ্ড, যাহারা পাশ পাইতে পারেন, তীহাদিগকে কোর্টে 
পবেশের পাশ দিয়াছেন। যখন সাক্ষ্য গুহণ আরন্ত হইবে, সেই সময়ে সব্বসাধারণকে পবেশ 
কবিতে দেওয৷ হইবে। 

“'আসামীগণের নিকট হইতে যে সকল ভ্রব্য গ্রেপ্তাবের সমযে গৃহীত হইয়াছিল, সে সকল 

পৃত্যপণ করার জন্য আসামী পক্ষের এটণীঁগণ মেনন করিলে ফেডারেল জজ ভান ফিট তাহা 
অস্বীকাব করেন ।”? 

'পৃধান প্রতিবাদীগণ £- 

(১) ফ্রান্স বপ, জান্মেন কমসাল জেনাবেল। 
(২) উইলছেলুম ফন বিষ্ষেন, মিলিটাবী এইড অব দি জানবেন কনন্ুলেট। 

(৩) রবাট কাপেলে, স্যানফ্রানসিক্কো এজেণ্ট, নথ জান্মেন ট্মশীপ কোম্পানী। * 
(8) লিউপোল্ড মাইকেল, মাল্টিমিলিষণিয়ার, পাট ওনার অব দি ট্িমার 'ম্যাভেবিক* 

উক্ত ষড়যন্ত্রে জনৈক অংশ গ্রহণকারী । 
(৫) হ্যারি, জে, হার্ট, সিপিং ব্রোকার। 
(৬) চালস লাটেনডর্ফ, ফন বিক্ষেনস্ সেক্রেটারী । 
(৭) ওয়ালটার সাওয়ারবাক, জান্মেন অস্তরীণাবদ্ধ ষ্টিমারের প্রাক্তন ইঞ্জিনীযাব | 
(৮) জন, এফ, ক্রেইস, সিপ বিবৃডার অব লং বীচ। 
(৯) জোসেফ এল, বলাই, কাষ্টম বোকার স্যানক্রান্সিস্কো | 

(১০) বাণাড ম্যানিং ওরফে জোয়ান বাণানডো বাওয়েন, স্যানডিয়েগে। | 
(১১) সোলন লিওন হাওসার, বুদ্ধ পুরোহিত। 
(১২) ম্যারী লিয়ন হাওসার, এ পুরোহিতের পত্বী, একমাত্র মহিলা আসামী | 
(১৩) এডউইন ডাইনেট, অন্তরীণাবদ্ধ জান্মেন ট্টিমারের কমাগ্ডার। 
(১৪) হ্যান্রী, কে, কাউফ্ম্যান, প্রাক্তন চ্যান্সেলার, জান্মেন কনস্থুলেট। 
(১৫) হাঈনরীক এলবো, জার্মেন শীপ “হোলসাপিয়ার” ক্যাপটেইন। 
(১৬) মরিস ট্রাক ফন গোলড্স্হাইম, ইনসিওরেন্স বোকার | 
(১৭) জর্জ রেডিক, হনলুলুর প্রান জান্মেন কনসাল। 
(১৮) এইচ, এ, ম্লোডার, যিনি হনলুলুতে রেডিকের কাধ্যভার গুহণ করেন। 
(১৯) লুইস, টি, হিং্লার, স্যানক্ানসিস্কোর এটণী। 
(২০) আণেষ্ট সেকুনা, নিউইয়র্ক | 

৭১ 



বহির্ভারতে ভারতের মুক্তিপ্রয়াস 

(২১) ক্যাপটেইন রাল্ফরুশ, ইউ, এস, এর জনৈক মিলিটারী অফিসার । 
(২২) এম, মার্টিনেজ, স্যান-ডিয়েগের এটণাঁ। 

হিন্দু প্ৃতিবাদীগণ :-_ 

(১) রামচন্দ্র এবং তীহার অনুগামীগণ --_ গদর পাটী" 
(২) ভগবান সিং, যিনি রামচন্দ্র এবং তাহার অনুগামীগণের বিকদ্ধে একটী দল চালন৷ 

করিতেন। 
(৩) তারক নাখ দাস, (বর্তমানে অধ্যাপক ডক্টর) গদর 
(৪) সন্তভক সিং গদর 
(৫) গোপাল সিং . 
(৬) মহাদেও আবাজী নাম্বদেকেব এ 
(৭) গোধারাম রী 
(৮) স্ন্দর সিং মালি এ 

(৯) মুন্সীরাম তর 
(১০) বিষণ সিং হিন্দী এ 
(১১) নিধাণ সিং এ 
(১২) ইমামর্দীন এ 
(১৩) গোবিন্দ বিহারীলাল, ছাত্র এবং লেক্চারাব | 
(১৪) ডক্টর সি, কে, চক্রবর্তী ইউ, এস, এ-তে বালিন ইগ্ডিয়া কমিটির পধান ব্যক্তি। 
(১৫) ধীরেন্্র নাথ সরকার (বালিন কমিটীর প্রতিনিধি) । 
(১৬) নিরঞ্জন দাস 
(১৭) রাম সিং, গদর 
(১৮) সুরেন্দ্র কর 
(১৯) হরি সিং, গদর পাটা এবং অন্যান্য |” 

(১৯১৭ অব্দের ২১শে নবেম্বরের এস, এফ, ক্রনিকল্ পত্রিকাব--পৃঃ ১ কলম ৬) 

“হিন্দু ষড়যন্ত্র মামলার ৮ জন আসামীকে যুকিদান 1” 

'একজন ব্যতীত সকল আসামী কোটে উপস্থিত |” 

'মাষলা বিচারে গেল 1” 
৫ জন টেইলসম্যান গৃহীত। 

“জে, এফ, ক্রেইগ কোটে উপস্থিত হইতে পারেন নাই এবং জামীন বাজেয়াপ্ত ।”" 

“ক্রান্স বপ পহরী-বেষ্টত।” 

৭ জন পুরুঘ এবং একজন স্ত্রীলোক প্রতিবাদীকে অপবাধীর লিষ্ট হইতে বাদ দেওয় হইয়াছে ।” 

ন্ 



“৯ম প্রতিবাদীর ১০,০০০ ভলার জামীন বাজেয়াপ্ত । এবং একগি বেঞ্চ ওযারেণ্ট তাহাকে 
গ্রেপ্তার করার জন্য জারী হইয়াছে ।”' 

“তথাকথিত জান্মেন-হিন্দু ঘডযন্্ মামলায় ৫ জন টেইলসম্যান অস্থায়ীভাবে গৃহীত |" 

“ইউ, এস, এটণী জন, ডবলিও প্রেসটন এই সকল আসামীর বিরুদ্ধে চাজ্জ ডিসমিস 
করিয়াছেন £-- 

তাহাদিগকে আটক রাখাব মত যথেষ্ট প্রমাণ নাই ।”' 

উপরিউক্ত ৫ জন প্রতিবাদীর বিপক্ষে চাড্জী ডিসমিস্ করিয৷ প্রেসটন ঘোষণা করেন যে 
গভণমেণ্টের নিকট ইহাদের বিপক্ষে অপচুর প্রমাণ আছে, স্বৃুতরাং মামলা জড়িত করা চলে 
না, তবে গভণমেণ্ট সাক্ষীভাবে তাহাদিগকে ডাকিতে পারেন। তিনি বলেন যে তাহাদের 
বিরুদ্ধে চাজ্জ সম্পূভাবে ডিসমিস করা হয নাই। জজ ভান ফিট উক্ত ৫ জন প্রতিবার্দীকে 
এই কোর্টের জুরিসডিকসনের মধ্যেই থাকার জন্য আদেশ দিলেন। 

এটণী ডেনিয়েল, সি. ইয়ষ্ট, সোলন লিয়ন হাওসার একজন প্রাচীন বুদ্ধ পুরোহিতের 
পক্ষে এবং তীহার স্ত্রী ম্যারীর পক্ষে প্রার্থনা জানাইলেন যেন মিসেস লিয়ন হাওসারের কোর্টে 
উপস্থিত হওযা সম্পর্কে বাধ্যবাধকতা রাখা না হয়, কারণ তিনি কোর্টে থাকার পক্ষে অত্যান্ত 
পীড়িতা । বৃদ্ধা মহিলা কোর্টে তাহার স্বামী এবং কোট এটাসে কতৃক আনীত হইয়াছিলেন। 

বদ্ধা প্রতিবাদিনী এবং তীহার স্বামীকেও মিঃ প্রেসটন অব্যাহতি দিলেন। 

স্থুরেক্্রনাথ করের বিষয় উল্লেখ করিয়া তাহার এটরী ম্যাকগোভান বলেন তিনি টিউবার- 
কোলোসিসে মৃতপ্রায়, তাহাকেও অব্যাহতি দেওয়া হইল। 

মিলিয়নীয়ার জন, এফৃ, ক্রেগ, লং বীচের সিপবিল্ডিং (9101 ০০৫101178) কোম্পানীর 
অধিনায়ক ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রতিবাদী বিচারের সন্পুখীনন হইলেন। যখন তাহাদিগের 
নাম ডাকা হইল, তখন তীহারা উত্তর দিলেন। ক্রেগ কিম্বা তাঁহার এটরণী কোর্টে উপস্থিত 

ছিলেন না। এটণীঁ থিয়োডোর রসে (২০০১৪) প্রতিবাদী পক্ষের প্রধান কাউন্সেল বলেন যে 
ক্রেগ বিচারের নোটিশ পান নাই । সুতরাং কোর্টে হাজির হন নাই। 

“জজ ভান ফুিটি আদেশ দিলেন যে জামীন বাজেয়াপ্ত হইয়াছে এবং একটী বেঞ্চ ওয়ারেণ্ট 
ইন্্র করা হইয়াছে।” 
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“ইউ, এস, মাশেল হলোহ্যাড ক্রেগের সঙ্গে গতকল্য শেষবেলায় ফোনে কথাবার্তা বলিয়া- 

ছেন এবং তাহার এটরীর সঙ্গেও তাহার আলোচনা হইয়াছে । সিপ-বিল্ডার আজ পুৰ্বাহে 
উপস্থিত হইবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে ।” 

“অস্তরীণাবদ্ধ কন্সাল এবং তাহাদের কশ্মচারীগণ কোর্টে হাজির” 

“৩২ জন প্রতিবাদী-যাহাদের পক্ষে ১০ জন এটণীর একটা দল কোর্টে উপস্থিত ছিলেন, 
যখন পতিবাদীগণের নাম ডাকা হইল, তখন তাহারা দীঁড়াইয়৷ উত্তর দিলেন। ফ্রান্স বপ, 

প্রাক্তন জানবেন কনসাল জেনাবেল, ই, এ, এইচ, ফন সাফ, প্রাক্তন ভাইস কন্ৃসাল, লেফৃটেনাণ্ট 
উইলহেলম্ ফন বিক্কেন, প্রাক্তন মিলিটারী এটাসে অব দি কনসুলেট, হ্যান্রী কাউফ্ম্যান, 
প্রাক্তন চ্যান্সেলর অব দি জান্ম্েন কনস্থলেট এবং অন্যান্য অন্তরীণাবদ্ধ জান্মেন অফিসারগণ 
এবং ইউ, এস্, গভণমেণ্ট কর্তৃক ধৃত অন্যান্য জান্মেন ট্টিমারের কমাগ্ডারগণ কোর্ট রুমে মিলি- 
টারী গার্ডের পহরাধীনে উপবিষ্ট হইলেন। টেইলসম্যান এটরী, কোট এটাসে এবং সংবাদপত্রের 
সাংবাদিকগণ ব্যতীত অন্য কেহ কোট রুমে প্রবেশাধিকার পান নাই।”” 

“ডেপুটী মাশেল কোর্ট রুমের প্রবেশপথ পাহারা দিতেছিলেন এবং ইউ, এস, মাশেল 
পৃৰ্বব্তী সোমবার যে সকল পাশ দিয়াছিলেন সে সকল পরীক্ষা করেন।” 

জজ ভান ফিট বলেন, “এই সকল প্রতিবাদীগণ, গভণমেণ্ট কর্তৃক অভিযুক্ত হইযাছেন, 
তাহাদের অপরাধ তাহারা ভারতে বিটিশ কর্তৃপক্ষ এবং ক্রাউনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। 
গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে আমেরিকা শান্তিতে ছিলেন । প্রতিবাদীগণ জান্মেন এম্পায়ারকে সাহায্য 
সহায়তা এবং আরাম দিয়াছিলেন। কিন্ত উক্ত সাম্াজ্যের সঙ্গে বিটিশের সংগ্রাম 
চলিতেছিল ।'” 

“কোর্ট টেইলস্ম্যানদিগকে চার্জ গুলির অর্থ বলিলেন" 
ফেডারেল জজ গভণমেন্ট কতক সমন দেওয়া ১০০ জন টেইলস্ম্যানকে চার্জগুলির 

অর্ধ বলিলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে মে মড়মন্্ চলিয়াছিল বলিয়া! গভণমেন্ট চার্জ 
করিয়াছিলেন, তাহা কাইজার কর্তৃক অর্থদ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল, বালিন পররা্ট দপ্তর 
তাহার বিস্তৃতি সাধন গুপ্তচর দ্বারা করিয়াছিল, “যুদ্ধতহবিল” হইতে স্যানক্রানসিক্কোর জারন্ম্েন 
কনস্থলেট সকল অর্ধ সরবরাহ করিয়াছিলেন। জাহাজসমূহ, অস্ত্রশস্ত্র এবং যুদ্ধোপকরণস্থারা 
সুসজ্জিত করা হইয়াছিল এবং যাহারা পশ্চাতে ছিলেন তাহাদের সকলকে সম্পূণণ কর্মক্ষম 
করিয়া ভারতে একটী বিদ্রোহ স্থাষ্টি করার জন্য কাধ্যকরী সজ্ঘে পরিণত করা হইয়াছিল। 

“অতঃপর এটরাঁ থিয়োডোর রসে জুরী হওয়ার উপযোগী ব্যক্তিগণকে প্রশব করিলে ইহা৷ 
বোধগম্য হয় যে এই যড়যন্ত্র সম্পর্কে হিন্দুগণ ব্যতীতও বছ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করার জন্য 
প্রতিবাদী পক্ষ বিটিশ গভর্ণমেপ্টকে দায়ী করিবেন। 

আযালবাট বি. সাউখার্ড, কন্ট্রা ইং, ইঞ্জিনীয়ার, ৫২১ ককার বিল্ডিং এ, জি, আলবেণ্টসন, 
সিচী প্যাসেঞ্রার এজেণ্ট অব দি ক্যানেডিয়ান পেসিফিক রেইল রোড, জর্জ, এইচ, হেলপিন, 
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লিখোগ্রাফার ৮৭৬, ৪৬ এভিনিও, ওষ়ুকার জি. টার্বেড, রিষেল ইষ্টেটম্যান, 8৭৫ কোল্ড 
সীট; চালস. এল .এচ্. ডজ, ক্রোকেট মাচ্ে্ঠপ্ট অস্থায়ীভাবে ভরী নিব্বাচিত হইয়াছেন। 

অন্য যাহারা কাঠগড়ায ছিলেন, তন্মধ্যে জেমূস. এফ. ওয়াল্স, স্যান রাকেল, জেমস, 
এচ রুকার ১৯।৩, ৩২ এভিনিও। পিটার হ্যামিলটন ৩০৯ রুশ বিলৃডিং। উইলিয়াম. এ. 
স্যারম্যান, ২৫৭, ১০ এভিনিও | জি, ডি, কোন্, ২১৮ মাকেট স্ট্রীট । অগাষ্ট গ্রেডেন ৩৩৮৭- 
২৩ স্ত্রী এবং ফ্রেডাবিখ. এফৃ. সিয়ার, ককেট মাবচেন্ট। 

তৎপর ৩টী নাম বলা হয় কিন্তু তাহাদিগকে চ্যালেঞ্জ করা হয়। 

পৃতিবাদীগণের পক্ষে এটণী রসে, বা স্লেশিংগার, অটোমারতিন ওয়াইজ, টিমোধী হিলী, 
আর, এব. বস, জজ্ভ মেকগোভান, এ. এফ. ব্রেক, ট্রালী মুর, ডেনিয়েল, সি. ইয়ষ্ট এবং 
লুইস বার্টলেট দণ্ডায়মান হন। গভর্মেণ পক্ষে পেসটন, তীহার সাহায্যকাবিণী মিসেস আনেটে 
এডামস্সহ মামলা চালনা করেন। 

(এস, এফ্, ক্রনিকনৃ, ২৩শে নবেম্বর, ১৯১৭, পৃষ্ঠা-১, কলম ৮, পৃষ্ঠা-২, কলম ২ এবং ৩) 

“হিন্দু ষড়যপ্ত্র মামলায কাইজার কর্তৃক বিশৃব্যাপী গুপ্ত চক্রান্ত।” 

ইউ, এস, এটরী চাজ্জ করেন যে জনগণ ভারত হইতে বিটিশ শাসন অপসারণ (0 
5৬৮/66])) কবার উদ্যোগ করেন ।” 

“ষড়যন্ত্রকারী আসামীগণ মিখ্যা পাশপো্টি ব্যবহার করিয়াছিলেন ।” 

“প্রেসটন বলেন প্রমাণাদি দ্বারা দেখান হইবে যে ভাবতে বিদ্রোহ চালনার জন্য গোপনে 

অস্ত্রশস্ত্র ্টিমারে পরেবণ করা হইয়াছে ।” 

বিশৃব্যাপী ষড়যন্ত্রের অস্তনিহিত ইতিহাস, যাহা কাইজারের দ্বারা সংগঠিত হইয়াছিল এবং 
যাহা জান্বেন স্বর্ণ (001) ছ্বারা পৃষ্ঠপোধিত হইয়াছে বলিয়া বণিত হইয়াছে, যদ্দ্ারা ভারত 
হইতে বিটিশ শাসন অপসারিত কবিবার পরিকল্পনা হইয়াছিল এবং মধ্য ইউরোপের শক্তিসমূহের 
বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের যুদ্ধ-পরিকল্পনা ব্যাহত করার উদ্যম হইয়াছিল, তাহা কাল ইউ, এস্, এট 
জন, ডাবলিও প্রেসটন ফেডারেল জজ ডাবলিও, সি, ভান ফিট এবং জুরীগণের সমক্ষে বণনা 
করেন। ইউ, এস, এ-তে কাইজারের গুপ্তচরগণের হন (01801118610), সব্বপখম 
প্রকাশিত হইয়াছে । 

হরদয়ালের আগমন 

প্রেঘটন বলেন গ্রানফো বিশুবিদ্যালয়ের ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক লালা হরদয়ালের 
আমেরিকায় ১৯১১ অব্দের এপ্রিলে আগমনের পর হইতে ইউ, এস, এ-তে জার্শেন-হিল্স 
পচারের সূত্রপাত লক্ষণীয় হয়। ষড়যন্ত্কারীগণের উদ্দেশ্য ব্যর্থ না হইলে এই পরিকল্পনায় 
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বিদ্রোহ-বহ্নি পজ্জলিত হইত। হরদয়াল আমেরিক। আসার দুই বৎসর পুব্বে, পেসটন 
বলেন, জান্মেন এজেন্ট এবং ইউরোপে ভারতীব বিপুবীগণের সঙ্গে তাহার পচারের 
পরিকল্পনা হয়। তিনি কালিফোণিয়ায় “গদর বিপ্রবী সংঘ” প্রতিষ্ঠা করেন, হিন্দু পেসিফিক 
কোষ্ট এসোসিয়েশন এবং স্যানফ্রানসিঙক্কোতে “সাপ্তাহিক গনব' পত্রিকাবও উদ্বে'ধন করেন। 
কলিফোণিয়া, অরিগন এবং ওয়াশিংটনের সব্বব্র তিনি জাশ্মেন ভাবধারাম "'পিতৃভূমি ইংলগুকে 
আঘাত হানিবেণ এবং ভারতকে মুক্ত করিবেন'', ইহা পগার করেন। তিনি আমেরিকার 
ইমপ্েশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গ্রেপ্তার হইলেন এবং কেন তাহ।কে এন!কিই গণ্য কবিধ। 
নির্বাসিত কর। হইবে না তহার কারণ প্রদশন কবার জন্য আদিষ্ট হইলেন। তিনি জামীনে 
মুক্তি লাভ কবিয়া বামচন্রকে তাহাৰ পববর্তী শুপাতিষিভ্ত কবিয।-_পলাইয। সুজাবন্যাণ্ডে 
চলিযা গেলেন। 

“প্রেসন বলেন কাইজারপৃদত্ত স্বণণ ষডযন্ত্রের সূচনা কবে । 

“বিটিশের বিকদ্ধেই পৰিকল্পনা ছিল 

অভিযোগকারী এটণী ঘোষণা কবেন যে পৃতিবাদীগণেব ঘডঘপ্র ইংলগুকে যুদ্ধ পরিচালনায 

ব্যাহত করার জন্য হইযাছিল। 

রামচন্দ্রের সঙ্গে সত্যশরণ ভগবান সিং এবং মৌলভী ববকতউল্লা যোগদান করেন এবং 
তাহারা তিনজন পেসিফিক কোষ্টের ৮০০০ হিন্দুকে সংঘবদ্ধ করিতে মনোনিবেশ করিলেন । 
যখন জান্মেনী এবং ইংলগ্ডের মধ্যে যুদ্ধ বাধিল, তখন রামচন্দ্র কোষ্টের উজান তাতে তাহার 
পধান সহায়কগণসহ পরিভ্রমণ করিলেন এবং হিন্দুগণের মধ্যে যাহার! ভারতে প্রত্যাবত্তন করিতে 
এবং বিদ্রোহে অংশ গহণ করিতে ইচছুক ছিলেন, তাহাদের তালিকা প্রস্তত করিলেন। পরেসটন 
বলেন, 8০0০0 হিন্দুর মধ্যে ৬০ জন এক সঙ্গে আমেবিকা তাগ করিযা “কোরিয়া” ট্রিমারে 
যাত্রা কবেন। 

প্রাক্তন জার্খমেন ভাইস কনসাল ই, এইচ, ফন সাক এবং লেপ্টেনাণ্ট উইলহেলুম ফন 
বিষ্ষেন অগৌণে হিন্দুদলের নায়কগণের সঙ্গে পবামশ কবেন, অভিযোগকারী এরূপ চাড্জী 
করেন। ফন্ বিষ্ষেন কনসুলেটেব আউটসাইড এজেপ্টরূপে কাধ্য করিতেন। মিথ্যা এবং 
পাশিয়ান নামে পাসপোর্টসহ বিশৃস্ত নাযকগণকে বালিনে প্রেরণ করা হইত, তখায় 
জান্মেন সেক্রেটারী অব ষ্টেট আযালফ্রেড সিমারম্যানের (117)171910)21)11) নির্দেশ অনুসারে 
বালিন ইগ্ডয়ান কমিটী গঠিত হয়। ইহার শাখা কনষ্টান্টিনোপলে এবং এজেন্সীর এক শৃঙ্খল 
সমগ্রু পৃথিবী ব্যাপিয়৷ পতিষ্ঠিত হয়। 

বালিন হইতে নিদ্দেশি 

এই মামলার অন্যতম আসামী বরকতউল্লা বালিন কমিটী কর্তৃক ভারপ্মাপ্ত হইলেন জার্েন- 
গণ বর্ডৃক ব্রিটিশ রাজ্য হইতে বন্দী ভারতীয় সৈন্যগণকে তীহাদের সেনাপতির প্রতি অনুরক্তি 
হইতে মুক্ত করার জন্য। প্রেসটন বলেন, বিটিশ ইত্ডিয়ান দৈন্যগণের মধ্যে 'খরোপেনে 
বু টম প্রচারপত্র বিতরণ করা হইয়াছিল যাহার মধ্যে এক অংশ স্যানফ্রানসিক্ষোতে “গদর”' 
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আমেরিকায় জার্মেন-হিন্দু বিদ্রোহ যড়বন্ত্ 

পরেসে মুদ্রিত হইয়াছিল । সে সকলে প্রচারপত্রে উক্ত সৈনিকগণকে বিদ্রোহ করিতে এবং দল 

ত্যাগ কবিয়া জান্মেনগণের সঙ্গে যোগ দিতে বিশেষভাবে বলা হইয়াছিল । 

পেসটন বলেন, সমগ্র পরিকল্পনাই বালিন হইতে নিদিষ্ট হইযাছিল এবং একটি “তহবিল” 
জানবেন পররাষ্ট্র দপ্তর কর্তৃক পৃথকভাবে রাখা হইয়াছিল, যাহা৷ সমগ্র পৃথিবীর সব্বত্র এজেণট- 
গণের জন্য বায়িত হইযাছিল। এরূপ চাঙ্জ করা হয যে, জানেন কনসালগণেব সহযোগিতায় 

ইহা হইয়াছিল । 

ভারতবর্ধ দুই দিক হইতে আক্রমণ করা হইবে! বিপ্বীগণ ম্যানিলা, চীন, জাপান, 
বণিও এবং শ্যামদেশ হইযা বম্মায যাইবেন। পুব্বদিকে, একপ পবিকল্পনা ছিল যে সুয়ে 
খাল অবরুদ্ধ করিতে হইবে তৎপর পাশিযা এবং আফগানিস্থান যাইবেন এবং তথা হইতে 
ভারতের পশ্চিম উপকূলে পো ছিবেন।”' 

“অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় কর! হইবে" 

'“প্রেসন বলিলেন অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাগুলী এখানেই ক্রয কবা হইবে এবং "ফোকো" 
(61)91011) তে রক্ষা কবা হইবে । নালা (£71)915) কর্তন কবা হইবে এবং হিন্দ বিপবীগণ 
তথায় সমবেত হইবেন, সমগ্র পৃথিবী হইতে আনীভ অস্ত্রশস্্র ও গোলাগুলীর জন্য অপেক্ষা 
করিবেন । আনাম (/1111277) হইতে বন্ধ্া পধ্যন্ত অভিযান করাব জন্য পরিক্পনা'পৃস্তৃত করা 
হইয়াছিল-বিটিশ পরহরীগণকে হত্যা কবা হইবে, নগবী লুণ্ঠন কবা হইবে এবং সমগ্ন 
ভারতে বিপ্রববহ্ধি প্রন্ছলিত কবা হইবে। 

“অস্ত্রশস্ত্র লইয়া “হ্যানরী এস” (1161)1%, 5.) ট্টিমারের ম্যানিলা হইতে যাত্রা বিফল 
হুওযায. প্রেসটন বুঝাইলেন, ঘডযপ্রেব এই অংশ (৬/18) ব্য হইযাছিল। 

'হ্যানরী এস" চিমার বিটিশ কর্তৃক ধৃত হয়, কাবণ তাহাব ইপ্জিনগুলি অক্ষম ছিল, কিছু- 
সংখ্যক নাবিকের ভাবতে বিচার এবং শাস্তি হয, কিছু সংখ্যক শিকাগোতে এবং অন্যান্য 
এখানে এই মামলায় বিচারাধীন । 

“স্যানক্রানসিক্কোতে, বামচন্দ্রে গঠনমূলক কাধ্যেব মাধ্যমে জানেন কর্তব্য সহজ হইয়াছিল 
প্েেসটন একপ বলেন, স্ুপচুব দলিলপত্রে এ বিষয় প্রমাণিত হইবে । যাহা প্রয়োজন ছিল, 
তাহা, পেসটন বলেন, রামচন্দ্রেব সংগঠন এবং স্থানীয় জানবেন কনস্থলেটের মধ্যে সংযোগ- 
স্বাপন। আমাদের এন্ধপ প্রমাণ আছে, যে যুদ্ধ ঘোষণার অব্যবহিত পরেই ইহা সংসাধিত হয়। 
রাস্তা পৃব্রেই পালিশ ছিল। জারন্মেন কনস্্ুলেট অর্থ সরবরাহ করে এবং 'ম্যাতেরিক' ও “এনি- 
ল্যারসেনশ্যায' অভিযান হিন্দু ষড়যন্ত্কারীগণের সাহায্যে কাধ্যে পরিণত হয়|” 

“প্রেসটন বলেন, এই সময়ে পৃধান হিন্দু ষড়যন্ত্রকারী ডক্টর সি, কে, চক্রবস্তী বালিনে আহত 
হইচেন। 
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“বালিনে উপনীত হওয়ার পরে, প্রেসটন বলেন, চক্রবর্তী সিমারম্যান (211707)617201)) 
কর্তৃক সরাসরিভাবে আমেরিকায় সকল হিন্দু-এজেণ্টগণের উপরে নিযুক্ত হইলেন। একটী কোড 
(০০৫০) সিষ্টেম প্রবতিত হইল যাহাতে চক্রবত্তী বালিনে সরাসরি সংবাদ আদানপুদান 
চালাইলেন। আমর প্রমাণের মধ্যে অন্তত ১০টী সংবাদ আদানপ্রদানের (001701700101081101)) 
ব্যবস্থা উল্লেখ করিব এবং এমন কতিপয় ব্যক্তির নাম দিব, যাহারা ইহাতে জড়িত, কিন্ত 
সব্বসাধারণ স্বপেও ভাবিতে পারেন না যে তীহারা এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিতে পাবেন। 
সিমারম্যান নিজেই চক্রবর্তীকে নিযুক্তিপত্র দিয়াছিলেন এবং উদফকন্ ইগেলের (জানেন 
এম্বেসীর প্রাক্তন মিলিটারী এটাসে ফ্রান্স ফন্ পাপেনের সেক্রেটারী) কাগজপত্র ও দলিলাদি, 
যাহা। ওয়াশিংটনে ধৃত হইয়াছে এবং অন্যান্য ধৃত কাগজপত্র যাহাতে ষড়যন্ত্রের বিষয় বণিত 
আছে, সে সকল এই মামলায় প্রদশন করা হইবে। 

প্রেসটন বলেন যে চক্রবর্তীর নিযুক্তিব কারণ ছিল, রামচন্দ্রের উপর অসম্তোষ। চক্রবর্তী, 
রামচন্দ্র এবং অন্য একজন প্রতিবাদী, অভিযোগকাবী প্রেসটন দ্বাব; নিজেদের পকেট জার্ম্েন 
অর্থ দ্বারা পূর্ণ করার অপরাধে অভিযুক্ত হইলেন, ইহা বস্ততঃ সমিতির উদ্দেশ্য পূর্ণ কবার 
ক্ষতিসাধন করিয়াই সম্ভব হইয়াছিল । 

অভিযোগকারী প্রেসটন বলেন যে চক্রবর্তী বালিনে ৬০,০০০ ডলার পাইযাছিলেন, যাহা 
হইতে তিনি 8০,00০ বাখিযাছিলেন। রামচন্দ্র ৯,00০ ডলাব রাখেন, যে জন্য তিনি কখনও 
হিসাব দেন নাই, এবং অপব একজন হিন্দু পৃতিবাদী বাখেন ৩,7০0 ডলাব। 

প্রেসটন বলেন সম্পৃতি শিকাগো মামলায় দণ্ডিত পতিবাদীগণেব মধ্যে, আলফ্রেড ওহেডের 
(/০)0০) নির্দেশে সমগ্র ভারতে জার্মেন প্রোপাগেপ্ড প্রচারের জন্য ৬০,০০০ ডলার ব্যয়ে 
কলিকাতায় একটী ৩প্ত মুদ্রণাগার প্রতিষ্ঠত হইয়াছিল এবং আরও বলেন যে উপরিউক্ত ষড়- 
যন্ত্রের বিভিনু প্রতিবাদীগণের যাতায়াত ব্যয়ও বহন করা হইয়াছিল। 

“ক্রিড জেবসন' এবং “এনিল্যারসেন' ও 'ম্যাতারিকের' প্রহেলিকাচ্ছন সমুদ্রযাত্রা পরবর্তী- 
কালে ষড়যন্ত্রের আন্তর্জাতিক কাধ্যে অংশ গ্রহণ বে, এইরূপ প্রেসটন বলিলেন জিন ফিসার 
নামে একটী রহস্যময়ী নারীও ইহাতে লিপ্ত ছিলেন। 

ট্িমশীপ অফিসিয়েল, কমাণ্ার্স, জার্থেন কনসুলার কর্ধ্চারীগণ, মাচ্রচণ্টস্, এটা, 
ইনসিওরেন্স এবং কাষ্টম ব্রোকারগণ ইহাতে যুক্ত ছিলেন বলিয়া প্েসটন বর্ণনা 
করেন। 

“টাওসার অস্ত্র ক্রয় করেন” 

প্রেসটনের মতে, এনিল্যারলেন ষড়যন্ত্রের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে নিউইয়র্কে গ্রাড অপেরা 
তারকা ম্যাডাম জোহান৷ গ্যাডিসকির (08051) স্বামী হানস টাওসার (890191) করুক 
নিউইয়র্কে ১১ গাড়ী বোঝাই অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাগুলী ক্রয় করা হয়। প্রাক্তন জার্থেন রাষ্ট্রদূত 
বেয়র্ণটর্ক রেট ডিপাটসেণ্টকে জ্ঞাত করেন যে, & সকল অঙ্থশস্্ জার্খেন পুর্ব আককাস্থ তীহাদের রাজ্যের অন্য। | 
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পরেসটন বুঝাইলেন, অস্ত্রস্ত্রগুলি স্যান-ডিয়েগোতে জাহাজে রপ্তানী করা হয়, সেখানে 
ডবলিও, সি, হিউজ নামীয় একজন টট্রান্সফারম্যানের নামে প্রেরণ করা হয়, যিনি এই মামলায় 
একজন অপরাধী এবং তাহাকে সাক্ষীরূপে আহৃত করা হইবে । স্যান-ডিয়েগোতে অপবাধীগণ 
কর্তৃক এরূপ ধারণার স্থা্টি করা হয় যে অস্ত্রশস্ত্রগুলি মেক্সিকোতে জাহাজে রপ্তানী কর! হইযাছে। 

এনিল্যারসেন স্যান-ডিযাগোতে গমন করিল, অস্ত্রশস্ত্র ইহাতে বোঝাই করা হইল এবং এনি- 
ল্যারসেন, ১৯১৫ অব্দের ৬ই মাচ্ঠ যাত্রা করিল। পি, এইচ, সু-টার ছিলেন ট্টিমারের ক্যাপ্টেইন, 
ডবলিও, এ, পেইজ স্তুপার কার্গোভাবে যাত্রা করেন। আমরা পরবর্তী সময়ে জানিতে 
পারি যে পেইজ একটী প্রতারণামূলক নাম ছিল, বস্ততঃ এই নাম ক্যাপটেইন ওত্মাব কর্তৃক 
গৃহীত হইযাছিল। এই ওতৃমাব স্যানফ্রানসিক্কোতে অন্তবীণাবদ্ধ জানবেন শীপ 'এটলাস”- 
এর ক্যাপটেইন ছিলেন । 

প্রেসটন বলেন, সমুদ্র যাত্রাব পুকেৰ ট্রিমার চ্যার্টাব-মার্টি নেজ কর্তৃক, পেইজের নামে প্রদত্ত 
হয়। অভিযোগকারীর বর্ণনানুযায়ী ইহা একটী প্ল্যান ছিল যে অস্ত্রশস্ত্র যাহা এনিল্যারষেন 
দ্বাবা মেক্সিকোর নিকট সকোরো (5০9০019) দ্বীপে প্রেবিত হইয়াছিল যে-সকল তারতগামী 
ট্টিমার ম্যাভ্যাবিকে তুলিযা দেওযা হইবে। 

“হিতসারের সহিত সংবাদ আদানপ্রদান” 

টাটকা জল এবং খাদ্যাদির অভাব হওয়া, পেসটন বলেন ট্টিমাব মেক্সিকোব নিকট আকা- 
পালকোতে (48100100) রহিল, তথা হইতে পেইজ, হিতসাবকে (171591) সংবাদ দিলেন। 
ট্টিমারখানা কিছু লময়ের জন্য সন্ধানহীন (1095) অবস্থা ছিল, এবং তৎপর মালপত্রসহ আসিয়। 
উপস্থিত হইল । 

পেইজ তখনও ইহাতে ছিল এবং ষ্টিমার 'হকোযাম ওযাস'-এ (100812]) ৬/৪51)) 
ছিল। কাষ্টমগার্ডগণ ষ্টিমারে ছিল কিন্তু পেইজ পলাইয়া গেলেন। ফ্রিড জেবসনের ষ্টিমার 

ম্যাভেরিকের ভ্রমণ শেষ হইল, প্রেসটন ইহা বলিলেন। ট্রিমারখানা একটী অকেজো অয়েল 
ট্যাঙ্কার ছিল। প্রেপটন বলেন, ইহা ষ্টাগডাড অয়েল কোম্পানীর ষ্টিমার ছিল এবং উপরিউক্ত ঘড়যন্্ 

কারীগণ কর্তৃক 8৫,000 ডলারে ক্রয করা হইয়াছিল। কথাবার্তার পর, যাহাতে এ, *এ, 
সোয়ান অব সোয়েনে এবং হফেট হ্যারি, জে হাট, ফন্ সাক, আর্থার পেইজ অংশগহণ করেন 
বলিয়া প্রেসটন বিবৃত করেন, ট্টিমারখানা জন, এফ, ক্রেগ (লংবীচের কোটিপতি জাহাজ 
ব্যবসায়ী) কর্তৃক চূড়ান্তভাবে ক্রীত হয় এবং তিনি ইহা মেরামতের জন্য ২৭,০০০ ডলার প্রাপ্ত 
হন। পরবর্তী কাধ্যক্রম ছিল, প্রেসটন বলেন, লস এঞ্জেলুস :এটণী রয় হাওয়ার্ড কর্তৃক 
ম্যাভেরিক ট্রিমশীপ কোম্পানী গঠন করা এবং আমেরিকান-এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানী নামে 
একটী ভূয়া কোম্পানীতে জেবসন কোম্পানীর সকল অংশ গ্রহণ করিয়া ঘোষণা করেন যে 
তিনিই 'ম্যাতেরিক' ট্রিমার চার করিয়াছেন। 

ফন বিষ্ষেন এবং রামচন্দ্র ৫ জন হিন্দুকে ওয়েটারভাবে ষ্িমারে পাশিয়ান নামে স্যান- 
প্যাড়ো (920 72৫1০) পাঠাইলেন। তাহাদের সঙ্গে গদর প্রচারপত্র, কিছু পিকণ এবং 
সোভেলস, জার্ধেন মুদ্রায় ১০০০ ডলার এবং কতকগুলি শুন্য তৈলের ড্রাম ছিল। 

৭৯ 



বহির্ভারতে ভারতের মুক্তিপ্রয়াস 

“ক্রিটিশদ্বারা অধিকৃত” 
বাই (319), ডক্টব এ, সি, ব্রস নামে জেবসন এবং ওয়ালটার সাওযারবাক ব্যবস্থা সকল 

লজ এঞ্জেলসে কাধ্যে পরিণত করেন, এবং ম্যাভেরিক ভারত যাত্রা জন্য প্রস্তত হইল, 
সকোরো হ্বীপে এনিল্যারসেন হইতে মালপত্র লইযা স্বাভাবিক ভারত অভিমুখে যাত্রা করে। 

উক্ত জাহাজে তৈল সববরাহ করার জন্য এবং জাহাজটী বিক্রয় করার জন্য হাট কমিশন 
আদায় কবিলেন। ক্যাপটেইন ['বি০101) জাহাজের কমাণ্ডার ছিলেন, তিনি এই সমুদ্র যাত্রায় 
দেহত্যাগ কবেন এবং জেইভ ট্র্যারহাণ্ট-_-যিনি স্ুপাবকার্গোভাবে ছিলেন, তাহাকে লইযা 

ম্যাভেরিক সাঙ্গেজ ডেলকাবো (581190956 1)910809) যাওযাব জন্য বন্দর ত্যাগ করিল, 
কিন্ত সকোরো দ্বীপে চলিষা গেল, যেখানে এ্যানিলারসেনেব সঙ্গে তাহাব সাক্ষাৎ হওযার কথা 

ছিল। 

ব্যাটাভিযাতে ্টাবহাণ্ট এবং হিন্দুগণ বিটিশ কত্তৃক ধৃত হন কিন্ত হিন্দুদেব মধ্যে একজন 
এবং জ্পাবকার্গো এই মামলাষ গভণমে“ট পক্ষে সাক্ষীকপে উপস্থিত হইবেন বলিষা প্রেসটন 
বলিলেন । 

গভণমেণ্ট পক্ষে জক্মার চ্যাটাজ্জী প্রথম সাক্ষীরূপে উপস্থিত হইলেন । উক্ত হিন্দু, যিনি 

উত্তমনপে ইংরেজী বলিতে পারেন, তিনি ঘড়যপ্ত্রেব পাথমিক দৃশ্যগুলি বণনা করিলেন। 
তিনি রামচন্দ্র এবং অন্যান্য পৃতিবাদী হিন্দুগণের সহিত কখোপকখন বণনা কবিলেন। তিনি 
দৃঢ়তার সহিত বলেন যে প্রতিবাদীগণ যে সকল উপায়ে অর্থ সংগৃহ কবিতেন, তন্মধ্যে একটী 
ছিল এই যে__বিটিশ গভতণমেণ্টের প্রতি অনুরক্ত হিন্দুগণকে লুককাইয়৷ রাখা--এবং তাহাদিগের 

নিকট হইতে নিদ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ([২81)5011) আদায় করা । তিনি উপরিউক্ত ষড়যন্ত্রের সংসুবে 
ভারত পধ্যস্ত সমুদ্র যাত্রাব একটী বিববণ বণনা কবিলেন। এই সমযে মামলা--অদ্য পৃব্বাহা 
পর্যন্ত স্থগিত রহিল। 

“চার্জদসমুহ"" 

ইউ, এস, এটণী জন ডধলিও. প্রেসটন বলেন--তখাকখিত জাঙ্বেন-হিন্দু বিদ্রোহ ঘড়মন্্র 
মামলায নিমে প্রদত্ত চার্ভগুলিই পৃধান ছিল। 

এই ষড়যন্তেব মূল প্রথমতঃ ১৯১১ অবন্দে, স্যানক্রানসিক্কোতে সুরু হয়। 

এইরূপ পরিকল্পনা ছিল যে ভারতবর্ষ দুইটা পৃখক স্থান হইতে আক্রমণ করা হইবে । 
এই জন্য ভারতবাসী রিক্রুট করিয়া ভারতে প্রেরিত হয, এবং অস্ত্রশস্ত্র ট্টিযার ম্যাতেরিক ও 
এনিল্যারসেন মারফৎ রপ্তানী করা হয়। 

জান্ব্েন-হিন্দু প্রোপাগাণ্ডা সমগ্র পৃথিবীতে বিস্তার করা হয়, বিটিশ ইষ্-ইণ্ডিয়ান পৈন্য- 
দলের মধ্যে এরোগ্রেনে, এক দল গুপ্তচরের শৃঙ্খলছ্ারা, এবং পৃথিবী পরিব্যাপ্ত করিয়া বে 
জানবেন অফিসিয়েনূস্ ছিল, তাঁহাদের দ্বারা করা হয়। 

৮০ 



আমেরিকায় জার্মেন-হিন্দু বিদ্রোহ ঘড়যন্্ 

ধড়যন্ত্রটী বাদিন ফরেন আফিস হইতে আলক্রেড সিমারম্যান কর্তৃক, একটী স্পেশিযাল 

কমিটীর নির্দেশে চলিভ এবং সহস্ব সহপ ডলার কাইজারের এলেণ্টগণ কর্তৃক তারতে বিপুৰ 

কষ্টির ব্য প্রচেষ্টা ব্যযিত হইযাছিল। 

''ডক্টর সি, কে, চক্রবর্তী ষড়যগ্ত্র কবার কথা স্বীকার করিলেন।” 

(স্যানক্রানসিস্কো ক্রনিকল ১৮ই এপ্রিল ১৯১৮, পৃষ্ঠা ১১, কলম ১ এবং ২) 

“ডক্টর চক্রবন্তী জুরীগণকে বলিলেন “আমি কাইজাব হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি: ।' 

তিনি প্রোপাগাগ্ডার সাফল্যব জন্য জার্মেন স্বণ আনয়ন সুবিবেচনাপৃসূত বলিয়া বলেন। 

কিন্ত মিলিটারী এণ্টাবপ্রাইজ, আমাদের একমাত্র পন্থা বলিয়া অস্বীকার করেন। যখন উক্ত 

প্াতিবাদী (চক্রবর্তী) টিউটনগণেৰ সঙ্গে তাহাব আচরণ পৃকাশ করেন, দলগত কারণে বিরোধী 
পৃতিবাদীগণ নিতান্ত পরিশ্বান্ত ছিলেন। 

গতকল্য, যখন ডক্টর চক্রবর্তী, হিন্দুপক্ষের স্বীকৃত পুধান ব্যক্তি, যিনি ভারতে বিটিশ শাসন 

ধ্বংস করার জন? ঘড়যন্ত্র করার অপবাধে অভিযুক্ত, জ্রীগণকে শাস্তভাবে বলিলেন "'আমি 

জার্মেনীর সহিত আমার সম্পর্ক অস্বীকাব করি না,” তখন জান্মেন-হিন্দ বিদ্রোহ মামলাব 

প্তিবাদীগণের মধ্যে নৈরাশ্য এৰং কম্পন অনুভূত হয়। 

উপরিউক্ত যে ৮টি শব্দে, ডর চক্রবস্তী গভপণমেণ্টের অভিযোগ স্বীকার করেন, তাহা হইতেছে 

৩৫০ মিলিযন ভারতীযদেব মধ্যে প্রোপাগাখায ন্রিটিশ ভারতে বিদ্রোহবহ্ছি প্রজ্জুলিত করিবাৰ 

জন্য জাঙ্বেন স্বণ ব্যযিত হইয়াছিল । 

যখন ডক্টর চক্রবস্তী জান্বেনীব সহিত তাঁহার সম্পর্কেব কথা স্বীকার করেন, তিনি জুরী- 
দিগকে বলেন যে ব্যক্তিগতভাবে আমেরিকায় মিলিটারী এপ্টারপ্রাইজেন ভিত্তি স্থাপন করিতে 

তিনি নিজে কিছু করেন না, যেরূপ গভণমেণ্ট পক্ষের এণীঁ জন ডবলিও প্রেসটন অভি- 

যোগ কবিয়াছেন। 

তাহার স্বীকৃতি প্রতিবাদীগণের বিভিন্ন দলের উপর ভিন ভিনু রূপ প্রতিক্রিয়ার সার্ট করে। 
"য্যাভেরিক” সংশ্রিষ্ট ভারতীয়গণ গদবীদিগকে গালিবর্ণ করেন এবং বিষণু বদনে কটাক্ষ 
করেন। স্যানক্রানসিস্কোর প্রাক্তন জান্বেন কন্সাল জেনারেল ফ্রান্স বপ, যিনি জার্ব্েন 
পতিবাদীগণেব নায়ক ছিলেন, তিনি ক্রোধে রক্তবণ হইলেন, আমেরিকান প্রতিবাদীগণ 
অত্যন্ত গভীরভাবে ক্ষত হইয়াছেন বলিয়া বোধগম্য হইল | কিন্তু তাহারা অস্থিরতার লক্ষণ 

পদশন করিলেন না। 

অস্ত্রশস্ত্র রপ্তানী 

ডক্টর চক্রবস্তী দৃঢ়তার সহিত বলেন ষে প্রাক্তন কনৃসাল জেনারেল ফ্রান্স বপ, প্রাক্তন 
জার্পেন ভাইস কন্সাল ই, এইচ, ফন সাক, গ্রাজন মিলিটারী এটাসে লেপ্টেনাণ্ট, উইলহেল্ম 
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ফন ধিক্ষেন এবং স্যানফ্রানসিস্কোর হিন্ুস্বান গদর পত্রিকার সম্পাদক রামচন্দ্র, নিউইয়র্কের 
গ্রাড অপের ষ্টার জোহানা গ্যাডিরূকীর স্বামী হার্স টাওসার কর্তৃক ক্রীত অস্ত্রশস্ত্র জাহাজে 
বোঝাই করিয়া রপ্তানী করার জন্য বাবস্থা করিতেছিলেন ৷ 

“তাহার স্বীকারোক্তি প্রতিবাদীগণকে হতচকিত করিল--বিশেষভাবে হিন্দুগণকে |” 

জুরীগণের প্রতি চক্রবর্তীর ভাষণ 

ডক্টর চক্রবর্তীর ভাষণ, যাহা তিনি জুরীগণকে সম্বোধন করিয়াছিলেন, তাহাতে ১৬ মিনিট 
সময় লাগিয়াছিল। তন্মধ্যে তিনি বলিলেন, “আমার ইউ, এস, এ-র নিরপেক্ষতার নীতি ভঙ্গ 

করার কোনো অধিকার ছিল না এবং আমি তাহা করিও নাই। তবে আমি জান্ম্েন স্বণ কি 
জন্য গ্রহণ করিয়াছিলাম? কারণ দেশেব আত্যন্তরীণ সংগঠন, বহিরাগত সাহায্য ব্যতীত 
অসম্ভব | জান্বেনী এই সমস্যার সমাধানের জন্য সব্বাপেক্ষা উত্তম পন্থা প্রদশন কবিয়াছিল। 
আমরা ভারতবর্ষে সেন্বপ চেষ্টাই করিতেছি, যেরূপ আমেরিকা ১৭৭৬ অব্দে করিয়াছিল। 

যখন ওয়াশিংটন স্বদেশে সংগ্রাম পরিচালনা করিতেছিলেন, সেইসময়ে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন 
ফ্রান্সে সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলেন। যখন আমাব স্বদেশবাসীগণ ভাবতে সংগ্রাম করিতেছিলেন 
তখন আমি বালিনে সাহায্যপ্রারথী হইলাম | 

“প্রোপাগাণ্ডার বিস্বৃতিসাধন” 

“ব্যক্তিগতভাবে আমি মিলিটারী এনটারপ্রাইজ-এব সূচনা কবার চেষ্ট। করি নাই। আমি 
ভারতে বিদ্রোহবহ্ছি প্রজ্ঘলিত করার চেষ্টা করিযাছি। কিন্ত তাহা উপকূল হইতে নহে, কিন্ত 
আমার স্বদেশবাসীকে অস্ত্রশস্ত্র রপ্তানী করিযা । গতণমেণ্ট আমাকে এমন সব শক্তিদ্বার৷ ভূষিত 
করিতেছেন, যাহা আমার ছিল না। গভণমেণ্ট চেষ্টা করিতেছে ইউ, এস, এ-তে মিলিটারী 

এ্টারপ্রাইজ করার কৃতিত্ব আমাকে দিতে । জুরীর ভদ্র মহোদয়গণ! অলৌকিক কাধসম্পা- 
দনের যাদুদণ্ড আমার নাই |” ডক্টর চক্রবত্তী প্ুথমবারের মত স্বীকার করিলেন রামচন্দ্রের সঙ্গে 
তাহার বিভেদের কারণ কি। তিনি জুরীগণকে বলিলেন রামচন্দ্রের প্রবল অতিরঞ্জান বন্ধ করার 
জন্য বালিন ফরেন অফিস কর্তৃক তিনি নির্দেশ পাইযাছিলেন। 

“রামচজ্জের সঙ্গে বিভেদ” 

ডক্টর চক্রবর্তী বলেন, “আমি রামচন্দ্র এবং তাহার অনুগামীগণকে বলিলাম যে বালিন ফরেন 
অফিস তাহাদের কাধ্যে সন্ত নহে। আমি গদর পর্রিক৷ প্রকাশ বন্ধ করিতে চেষ্টা করিলাম 
কিন্ত রামচন্দ্র যখন অন্থীকার করিলেন তখন আমি তাঁহার সংসুব ত্যাগ করিলাম এবং দেশবাসীকে 
তাহার সাহায্য কলার পন্থাও সমর্থন করা বন্ধ করিলাম, ইহাই আমার বক্তব্য 1” 

কোর্টের শুনানী মুলতুবির পর ফ্রান্স বপ এবং ডক্টর চক্রবর্তী একটী বাকযুদ্ধ মঞ্চস্থ করি- 
লেন। 

ষপ জিজ্ঞাস। করিলেন, “আপনি বলছেন স্বদেশপ্রেমেই আপনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন ?"" 
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চক্রবর্তী । হযা। 

বপ। স্বদেশপেম এবং ৬০,০০০ ডলার ? 

ফ্রান্স বপ ক্রোধে রক্তবণ হইয়া মন্তব্য করিলেন। 

“মিসেস এনেটে আডাম্স, এসিষ্টাণ্ট এটণী গতকল্য তাহার উদ্বোধনী সওয়াল সমাপ্ত 
করেন। তিনি সাত ঘণ্টা বক্ততা করেন। শেষ কয়েক মিনিটে, মিসেস্ আডামূস বলেন, “ভদ্র 
মহোদযগণ ! আমি ক্লাস্ত (9%1)80565৫), সম্ভবতঃ আপনারাও, এর পর চারদিন ধরিয়া আপনারা 
প্রতিবাদী পক্ষের যে পবল আক্রমণের সন্ুখীন হইবেন, যে গ্যাস আক্রমণে বিধ্বস্ত হইবেন, 
আমি প্রার্থনা করি, আপনারা গণতমত্রকে রক্ষা কবিবেন।” 

“জজ্জ মাাকগোবান, রামচন্দ্র এবং তাহাব দলীব সহকন্্ীগণের পক্ষের এটণী, তাহার 
মন্কেল প্রতিবাদীগণের পক্ষে এক ঘণ্টাকাল সওয়াল করিলেন । আর, এম, রয়েস, লুইস 
বাটলেট, টিমোথী হিলী, ডেনিষেল ইযষ্ট, এক ডজন কিন্বা কিছু অধিক পৃতিবাদীর পক্ষে আজ 
জরীদিগকে সম্বোধন করিয়া বন্তৃতা দিলেন। 

“বাম সিং রামচন্দ্রকে হত্যা কবিলেন !?? 

ইউ, এস, মাশেল হত্যাকারীকে হত্যা করিলেন 1! 

“ভ্রুত হত্যা এবং ক্রত প্রতিশোধ 111 

"ফেডারেল কোর্টে জার্মোন-হিন্দু বিদ্রোহ ঘড়যন্ত্র মামলার বিচারকালে !'' 

(এস. এফ, ক্রনিকল, এপ্রিল ২৪. ১৯১৮ ইং জে, এফ, বেইডেন সংবাদদাতা প্রদত্ত) 

'“গতকল্য মধ্যা্ছে নবহত্যায় জান্মেন-হিন্দু বিদ্রোহ মামলাব নধিপত্র রক্তাক্ত হইয়াছে! 

“আন্তর্জাতিক আইন নাট্যের গোধুলিলগে, রাম সিং, কেনেডার প্রথম শ্রেণীর ভূম্যধি- 
কারী, একজন প্রতিবাদী ইউ, এস, এতে মিলিটারী এস্টারপ্রাইজের সূচনাকারী বিটিশ ইগ্ডয়ার 
বিদ্রোহ সংগঠনের উদ্যোগী বলিয়া বণিত আসামী, পেসিফিক কোষ্টের হিন্দুগণের মুখপাত্র, 
হিন্দুস্থান গদরের সম্পাদক এবং বিপবী রামচন্দ্রকে গুলী করিয়া হত্যা করিয়াছেন, যখন 
রামচন্দ্র কোর্টরূমের মধ্য দিয়া চলিয়৷ যাইতেছিলেন | যখন রাম সিং তাহার অটোমেটিক পিস্তল 
হইতে রামচন্দ্রের শরীরে বুলেট পাম্প করিতেছিলেন, সেই সময়েই ইউ, এস, মার্শেল জেমৃস, 
বি, হলোহ্যাণ্ড তাহার স্কন্ধে একটী বুলেট ছুড়িলেন, যাহাতে রাম সিংএর তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইল 1 

'“বিযোগাস্ত নাটক ফিল্মের মত গতিতে সম্পন্ন হইয়া গেল।” 

“ভয়ঙ্কর দৃশ্য মন্ত্ান্তিক ঘটনা চলচিচত্রের গতিতে নিমেষে যিলাইয়া গেল। মুহূর্তের মধ্যে 
এই কাণ্ড ধটিল এবং দুইটী মৃতদেহ কোর্টরমের মেজেভে পাশাপাশি পড়িয়া রহিল। সাক্ষী 
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১ বহির্ভারতে ভারতের যুক্তিপ্রয়াস 

গণের কাঠগড়ার নীচে রামচন্দ্রের দেহ, যে চেয়ারখানাতে জান্মেন আসামী ই, এইচ, 

ফর্সাক গত পাঁচ মাসের অধিককাল বঙিয়াছেন, তাহারই সম্মুখে হত্যাকারীর দেহ 

পড়িয়াছিল 1” 

ষ্টেট এটণীঁ, জন, ডবলিও প্রেসটন জুরীগণের নিকট কেবলমাত্র তাহার সমাপ্তিক সওযাল 
এই বলিয়া শেষ করিয়াছিলেন £--“ভদ্র মহোদয়গণ ! আমি চাই, আপনারা আপনাদের জীবনের 

মধ্যে উজ্জ্রলতম অধ্যায় লিপিবদ্ধ করুন!” 

জজ ত্যান ফিট জুরীদিগকে স্বাভাবিক পবামশ দিরা অপরাহু দুই ঘটিকা পর্যন্ত অবসব 
ঘোষণা কবিলেন। 

'“ঘখন কোর্টেব অবসর ঘোষণা করা হয, সে সমযেই হত্যাকাণ্ড হইল |" 

"যখন জজ বিচাবমঞ্চ হইতে তাহার প্রাইভেট চেম্বাবে চলিয়া গেলেন, জুবীগণ কোটি 
রুম ত্যাগ করিলেন, দশকগণ, প্রতিবাদী পক্ষেব এটণীগণ এবং অন্যান্য সকলে, তাহাদেব 
স্বান বক্ষা করিতেছিলেন, আমি পরিমকারভাবে মনে কবিতে পাবি. প্রেসীন তাহার কাগজ- 
পত্র একত্র করিতেছিলেন--------- হন্দু হত্যাকারী তখন সাংঘাতিক গুলী ছ্ুডিলেন, 
যাহাতে রামচন্দ্র নিহত হইলেন । আমি কোর্টিরমেব মধ্য দিয়া পেসটনেব দিকে যাইতৈছিলাম, 
আমার ইচছা ছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব, জুরীদেব নিকটে প্রদত্ত ভাষণেব একনি 
অনুলিপি আমি পাইতে পারি কিনা । আমি লক্ষ্য করিযাছিলাম, বামচন্দ্র প্রতিবাপীগণেব টেবি- 
লের নিকট তাহার আসন হইতে দণ্ডায়মান হইলেন এবং ক্ষুদ্র পদক্ষেপে তাহার এপী ম্যাক- 
গোভানের নিকটে গমন করিলেন। আমি ৬ কুট দূব হইতে হত্যা সংগঠিত হইতে দেখিলাম, 
কৃষ্ণ পাগ্রী বাঁধা হিন্দু কতৃক হত্যা হইল, যিনি অবনত মস্তকে পথ করিয়া রামচন্দ্রের দিকে 
অগ্রসব হইলেন। আমি মনে করিলাম যে রাম সিং পীড়িত এবং তিনি অজ্ঞান (811)0175) 
হইয়া যাইবেন। আমি তাহাকে বিভলবার ধরি বামচন্দেব পাশ্ব দিকে গুলী চ্াডিতে দেখিলাম 
এবং একটা তীব্র ফট ফটু শব্দ শুনিলাম। বুলেট রামচন্দ্রের বাম দিকে, পৃষ্ঠদেশের নিকটে 
বিদ্ধ হইল। রামচন্দ্র প্রথম কম্পিত হইলেন, ততৎপবেই ঘুবিযা গেলেন, তাহার মস্তক ঝুলিয়। 
পড়িল এবং শরীবট! টলটলায়মান হইল । বাম সিং তীহার পিস্তলেব টিগার আরও তিনবার 
টানিলেন।? 

“মার্শেল হলোহ্াণ্ড হত্যাকারীকে হত্যা করিলেন” 

“পৃতিবাদী পক্ষের এটর্ণী ট্টার্লী মুর রাম সিংকে ধরিয়া ফেলিলেন, এই সময়ে মাশেল 
হলোহ্যাণ্ড আর্তনাদ করিয়া আসিয়া সিং এর উপরে পড়িলেন। তিনি অগ্ুসর হওয়ার কালে 
প্রেসটনকে পান্রে ঠেলিয়া দিলেন এবং থিয়োডোর রসেকে যথেষ্ট বলপুয়োগে সরাইয়া ফেলিলেন 
যখন মুর সংগ্রাম করিতেছিলেন সিং এর হাতি হইতে রিভলবার ছাড়াইয়া নিতে | এই সমযে 
হলোহ্যাণ্ড আরও কিছুটা সন্মুখের দিকে অগ্রসর হইলেন, লিং তখন তাঁহার রিভলবারের 

টিগার পুনরায় টানিলেন কিন্ত ইহা হইতে গুলী বাহির হইল না, তখনও তাহার মন্তক্ষ অবনত, 
এই সময়েই হলোহ্যাণ্ড রাম সিংকে গুলীতে নিহত করিলেন 1” 

৮৪ 



“রামচন্দরের মৃত্যু হইল” 

শুক ও, বিবণ যুত্তি, চক্ষে অশু' অটো ইরভিং ওয়াইজ ডিট্,ক্ট এটণাঁ জন, ডবলিও, 
পরেসটনকে দুই বাহুতে বেঈুন করিযা বলিলেন ভগবানকে ধন্যবাদ, তুমি এখনও আমাদেব জন্য 
বেঁচে আছ।' 

মিসেস আডামূস তাহার ভগবানপুদত্ত নিরাপত্তা হইতে রামচন্দ্রের দেহ অঙ্গুলী দ্বারা প্রদর্শন 
করিযা বলিলেন, “তিনি এখনও জীবিত! একজন নারী দশক, হাঁটুতে ভর দিয়া মৃত্যুযুখী 
হিন্দুর পাশ্ব হইতে তাহাব নাড়ী পৰীক্ষা করিয়া বলিলেন “একজন চিকিৎসক ডাকা এ 
সমযে বৃখাই হইবে ।'? 

“প্রায় এই সমযেই চন্দ্র তীহার চক্ষু খুলিলেন, মুহূর্তেক, যেন কিছুই দেখিতেছেন না 
এইভাবে দৃষ্টিটা ঘুবাইলেন এবং তত্ক্ষণাৎই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন ।”? 

“প্রতিবাদীগণ ভীতি-বিহবল” 

“প্রাক্তন জান্মেন অস্তরীণাবদ্ধ ট্রিমার "'আলহারাস' ট্টিমারেব ক্যাপটেইন হাইন রিখ এলবে 
কর্তৃক পরিচালিত কতিপয় জানবেন পুতিবাদী করিডোর হইতে পলায়ন করিলেন। বহিগমনের 
দ্বারে এমন ভীড় হইল যে স্যানফ্রানসিস্কোর প্রাক্তন জার্থ্েন কনস্থুলেটের চ্যানসেলার হ্যান্রী, 
উবলিও. কাউফম্যানকে বদ্ধ দরজাব উপবে ফেলিয়া দেওযা হইল, তাহার ডান চক্ষের নিয়ে 
একটা ক্ষতের স্ষ্টি হইল। এটরাঁ টিম হিলী বাহিরে যাওযার জন্য যে কিন্ধপ সংগ্রাম করিয়া- 
ছিলেন তাহার একটা আভাষ পাওযা যায় যে তিনি রামচন্দ্রের পাশে এবং পৃষ্ঠে রাম সিং 
কর্তৃক গুলী পাম্প করাব সেই ভীতিপদ যুহ্ত্তে নিজের জিভ নিজেই দাঁত দিয়া কাটিয়া- 
ছিলেন এবং তজ্জন্য তাহার মুখ হইতে বক্ত বাহির হইতেছিল। যখন ক্যাপটেইন এলবে 
করিডোরে চলার স্বাধীনতা পাইলেন তখন জান্বেন প্রতিবাদীগণেব মিলিটারী গার্ডগণ সাড্ঞোণ্ট 
কাভেবী, প্রাহভেট মেবেবী ও লিটল বেত মারিতেছিলেন। | 

“বামচন্দ্রের মৃতদেহের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আমি তাহার সঙ্গে দুই ঘণ্টা পর্বে যে 
কথোপকথন করিয়াছিলাম, তাহা না ভাবিয়া পারিলাম না। গভণমেন্ট এটরাঁ প্রেসটন কর্তৃক 
বণিত চাঙ্জীসমূহ সম্বন্ধে তাহার সঙ্গে কথা হইতেছিল, তিনি, রামচন্দ্র বলেন, পেসিফিক কোষ্টে 
এবং চীনদেশে হিন্দু কশ্ম-উদ্যমের উনুৃতিকালে, দুইটী হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তারকনাথ দাস 
জড়িত ছিলেন । আমি সে সকল ঘটনা জানি এবং সে সকলে আমি ব্যথা! পাই। চক্র আমাকে 
বলিলেন, “কিস্ত আমি এই মামলায় নিরাপদ মনে করি, কারণ গভর্ণমেণ্ট এই মামলা 
পরিচালনায় বিশেষ সতর্কতা নিয়াছেন যাহাতে, কোনো প্রকার বলপয়োগ হইতে না 
পারে ।!? 

“এই মন্তব্য এমন একজন হইতে, যিনি পৃব্বোক্ত মন্তব্যে গভপমেণ্টের প্রত বিশ্বাস জ্ঞাপন 
করার পরক্ষণেই নিহত হইলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন এই মামলায় তাহার অমঙ্গল হইবে 
না।? ৃ 
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*  বহির্ভারতে ভারতের মুক্তিপ্রাষ 

“ছত্যার উদ্দেশ্য কি" 

“রাম সিংস্এর কাধ্যের উদ্দেশ্য ছিল পরিঘকার | ভগবান সিং দলের হিন্দুগণের মতানুসাবে 
পৃৰ্রে কেনেডায় রাম সিং এর শত শত একর জমি ছিল, তিনি একজন ধনী ব্যক্তি বলিয়াই 
পরিচিত ছিলেন। তিনি সহ সহত্র ডলার হিন্দুদিগের লক্ষ্যের জন্য বামচন্দ্রের হস্তেই দিয়া- 
ছিলেন। ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনায় ভগবান সিং দলের হিন্দুগণ রামচন্দ্রকে একজন পর- 
স্বাপহারী বলিয়া প্রকাশ্যে মন্তব্য করিতেন। হিন্দুগণের উদ্োশ্যের জন্য রাম সিং প্রদত্ত 
সহস্র সহস্র ডলার-এর অধিকাংশই রামচন্ত্র নিজের ব্যক্তিগত ব্যবহাবেব জন্য রাখিযাছিলেন 1" 

“রামচন্দ্র বিক্তরীত হইয়াছিলেন" 

"সম্ভবতঃ রাম সিং যখন উপলব্ধি করিলেন যে, যেবূপ গভণমেন্ট এটরণী পরেসটন চাজ্জ 
করিয়াছেন, রামচন্দ্র জাশ্বেনগণের নিকট বিক্রীত হইয়া (3010 ০) গিযাছিলেন এবং তিনিও 
পশাস্ত উপকূলের উজান ভাটির হিন্দুগণ ভারতেব মঙ্গলের জন্য যে অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন, 
সেসকল রামচন্দ্র নিজের ব্যবহারেব জন্যই রাখিযাছিলেন, তখনই সম্ভবতঃ বাম সিং বাম- 
চন্দ্রকে হত্যা করিলেন ।” 

“গতকল্য হিন্দুদের মধ্যে একজন, যখন রামচন্দ্রেব মৃতদেহের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কবিমা 
দণ্ডায়মান ছিলেন, তখন মন্তব্য করেন যে সিং সম্ভবতঃ বিচাবকালে বিবেচনা করিতেছিলেন 
যে তাহার নিজ বিবেচনামতে রামচন্দ্রেব বিচারভার তীাহাব নিজ হন্তেই লইতে হইবে, কে জানে ?” 

“ফেডারেল জজ কর্তৃক জার্দেন-হিন্দু বিদ্রোহ বড়যন্ত্রের মামল! ভুরীগণের 

হস্তে দত্ত হইল” 

ভুরীদিগের নিকট জজ কর্তৃক মামলার প্রস্তাবনা পাঠে তিন ঘণ্টা ও তিন সিকি ঘণ্টা 
সময় লাগিয়াছে। আমেবিকায় মিলিটাবী এনটারপ্রাইজের (০16101156) সূচনা করা আইনত; 
যে অপরাধ প্রতিবাদী আনামীগণ কোট কর্তৃক সে সকল একই বলিয়া বণিত হইযাছে। কোনো 
প্রকারের কার্য্যকারিতা, অথব! আন্দোলন, যাহার উদ্দেশ্যে কাধ্য আরম্ভ করা অর্থবা কাধ্যের 
পররোচনা দেওয়া কিম্বা এই দেশে অস্ত্রশক্্র ব্যবহার দ্বার। শক্রপক্ষীয় কাধ্যকলাপ আনয়ন, 
অন্য দেশ বা গভণমেণ্ট যাহার সঙ্গে আমরা শান্তিতে ছিলাম, অর্থাৎ লোক সংগ্রহ করা, 
তারতে বিটিশ রাজ্যের বিরুদ্ধে বিপ্রব স্্টির জন্য লোকের তালিকা করা, তাহাদিগকে ভারতে 
পেরণের জন্য ট্িযারের ব্যবস্থা করা, তীহাদিগকে অস্ত্রশস্ত্র গোলাগুলী এবং সব্বপুকার যুদ্ধো- 
পকরণদ্বারা সুসজ্জিত করা, তাহাদের নিজেদের যাওয়া, উক্ত-প্রকার উদ্দেশ্যে ভারতে যাওয়৷ 
এবং রাজদ্রোহকর প্রচারপত্র মুদ্রণ, এই দেশে হিন্দুগণের মধ্যে বিতরণ এবং ভারতে পেরণ 
ও বিতরণ এবং সব্বপ্রকারে ভারতে ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য তারতবাসী- 
গণকে প্ররোচিত করা, যদি আপনারা উপরিউক্ত কাধ্যগুলি করার জন্য প্রতিবাদীগণের মধ্যে 

ষড়যন্ত্র ছিল তাহা দেখিতে পান তৰে আপনারা দেখিতে পারেন এবং অবশ্য দেখিবেন তাহাদের 
উদ্দেশ্য ছিল ১৩ ধারার সর্তগুলি ভঙ্গ করা, “সেটিং অন ফুট মিলিটারী এনটারপ্রাইজ' অথব৷ 
তাহা আরম্ভ করা যাহার সম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট পক্ষ তীহাদিগকে চার্জ করিয়াছেন ।” 
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আমেরিকায় জার্মেন-হিন্দু বিদ্রোহ ঘড়যন্ত্ 

“একজন প্রতিবাদী ব্যতীত জুরীগণ সকল প্রতিবাদীর বিরুদ্ধেই অপরাধ পাইলেন ।"' 

(স্যানক্রানসিস্কে৷ ক্রনিকল, ২৪শে এপ্রিল, ১৯১৮) ্ 

“আন্তর্জাতিক মামলায় জান্মেন, হিন্দু ও আমেবিকানগণসহ সকলের উপর জবীব নির্দেশ!" 

জন্, এফ, ক্রেইগ নির্দোষ প্রমাণিত । 

“ভারতীয়গণ, বিদ্বানগণ এবং টিউটোন ডিপ্রোমেটগণ একটি বন্ধুভাবাপনৃ জাতির বিরুদ্ধে 
ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন ।” 

“২৯ জন হিন্দু, জান্মেন এবং আমেরিকান, তথাকধিত জান্মেন-হিন্দু বিপব ষড়যন্ত্রের 
যামলায় ভারতে বিপুবাগি পুজ্বলিত করার ষড়যন্ত্রে গত রাত্রে দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন | জুরীগণ 
8৪ ঘণ্টা ২৪ মিনিট কাল বিচার বিবেচনার পর এই নির্দেশ দিযাছেন।” 

“ইউ, এস, মাশেল হলোহ্যাণ্ড জুরীগণের এই নির্দেশনামা ফেডারেল জজ উইলিয়াম, 
সি, ভান ফিটের হস্তে পদান করিলেন, জজ তাহা পাঠ করিলেন ।” 

“লুইস, টি, হিংষ্লাব, স্যানক্রানসিক্কোর এডমিরালাটি এটণীঁ, যিনি জান্মেন কনস্থলেটকে 
মেরিণ যেটার্কে সমর্থন করেন, তিনি অশ্ বিসঙ্ভন করিতে লাগিলেন। স্যানজ্রানসিস্কোর 
সিপিং বোকার হ্যারি, জে, হাটের চক্ষেও জল দেখা গেল।” 

জুরীগণের নির্দেশনামা বিচারের ১৫৬ দিনে প্রদত্ত হইল। 

“জজ ামানতের পবিমাণ উচচ হাবে নিদ্ধারণ করিলেন লা 15255225৮28 

ফেডারেল জঙক্গ ভান ফিটি ২৫,০০০ ডলার করিয়া জামীন ধাধ্য করিলেন । তিনি, রাত্রি অধিক 
হওয়ায় নূতন যুচলিকার বিষয় বিবেচনা করিতে অস্বীকৃত হইলেন ।” 

“হ্যানরী, জে, হাট, লুইস, টি, হিংষ্টলার, রবার্ট কাপেলে এবং জোসেফ, এল, বাইকে জজ 
ইউ, এস, মার্শেল অফিসের গার্ডের পরহরাধীনে রাত্রি একটী হোটেলে কাটাইতে আদেশ দিলেন । 
হিন্দু প্রতিবাদীগণকে কাউণ্টী জেলে লইয়া যাওয়া! হইল। জান্মেনগণকে আলোটি,স স্বীপে 
প্রেরণ করা হইল।' 

“মঙ্গলবার, বেলা ১০টায় দণ্ড ঘোষণ। কর হইবে ।' 

“অদ্য বেলা ১২টা 8০ মিঃ ভুরীগণ তাহাদের নির্দেশনাম। প্রদান করেন।” 

“নিয়ে প্রদত্ত প্রতিবাদীগণ মুক্ত হইলেন £_ 

১) জন, এফ, ক্রেগ, লংবীচের সিপ বিল্ডিং ইয়ার্ডের স্বত্বাধিকারী । 
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পৃতিবাদীগণ ধাঁহাবা অপরাধ স্বীকার কবিযাছিলেন :-- 

(১) লেপটেনাণ্ট উইলহেলুম ফন বিষ্কেন, জান্মেন কনস্ুলেটের পাক্তন এটাসে। 
(২) জজ্জী বোডিক, হনোলনুর প্রাক্তন জার্থেন কনসাল। 
(৩) এইচ, এ. ঘোডার, হনোরুনুর প্রাক্তন জান্বেন ভাইস কন্পাল। 

নিয়ে প্রদত্ত ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে অপরাধ (170100)90) গতর্মেট কর্তৃক প্রত্যানৃত 

(৫) লিউপোল্ড মাইকেল, স্যানফ্রানসিক্কোর আমদানীকাবক | 
(৬) হরি সিং। 

“হিন্দু প্রতিবাদীগণের প্রতি জজের সতর্কবাণী" 

“হিন্দু প্রচারপত্রাদি দ্বারা প্রপাগাণ্ডা কর৷ বন্ধ করিতে জজ হিন্দু প্রতিবাদীগণকে সতর্ক 
কর়িলেন। জজ বলেন সব্বসাধারণের মনের অবস্থা এরূপ যে তাঁহাবা আর ইউনাইটেড ই্টেট্স্ 
মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে প্রপাগাণ্ডা সহ্য করিতে পারেন না। যদি গতণমেণ্ট তাহাদের মিব্রগণের 
বিরুদ্ধে প্রপাগাণ্ডা বন্ধ করার ব্যবস্থা না করেন তবে জনসাধারণই তাহাদের হাতে আইন 
লইবেন, এপ্রকার দৃষ্টান্ত ইতিমধ্যে ঘটিয়াছে। আমি আপনাদিগকে পরামশ দিব, যখন আপনারা 
পুনরাষ মুক্ত হইবেন তখন আর এপকার পপাগাণ্ডা কবিবেন না| 

“ডক্টর চক্রবত্তী ব্যতীত, হিন্দুগণকে কাবাদণ্ড ও জেলে বাস দেওযা হইল ।” 

'“চক্রবর্তীকে ৫,0০0 ডলার অর্দও্ড দেওযা হইল, তাহা তিনি তৎক্ষণাৎ প্রদান করিলেন, 
তদুপরি তাহাকে ৩০ দিন আলমেডা কাউণসী জেলে বাস করার আদেশ দেওয়া 

চে 

হয়। 

“তাহার দণ্ড হালৃকা করা হইয়াছিল, এজন্য, পরসিকিউশন এরা জন, ডবলিও প্রেসটন 
বলেন, চক্রবত্তী গভর্ণমেণ্টকে মুল্যবান সাহায্য করিয়াছেন” 

জজ বলিলেন “ভারী জানবেন স্বর্ণের বোঝা হইতে, আমরা আপনাকে কতকাংশে 
খণমুক্ত করিলাম, ডক্টর ।' প্রেসটন বলিলেন “চক্রবর্তী এবং আমার মধ্যে জান্মেনগণ হইতে 
প্াপ্ত অর্থের পরিমাণ লইয়া মত্বৈধ আছে, যে অর্থ তিনি নিউইয়র্কের রিয়েল ইষ্টেটে 
খাটাইতেছেন।” 

“আমি বলি ইহা ৬৫,০০০ ডলার, কিন্তু চক্রবর্তী বলেন ইহা ষাত্র ৫৮,০০০ ডলার |” 
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আমেরিকায় জার্শেন-হিন্দু বিদ্রোহ ঘড়যন্ত 

."২৯জন বড়যন্ত্রের আসামী দণ্ডিত" 

(স্যানফ্রানসিক্কো ক্রনিকল, ১লা মে, ১৯১৮ ইং পৃষ্ঠা ৫ম, কলম ১, ২, ৩, 8, & এবং ৬) 

“আসামীগণের প্রতি কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড" 

“জান্মেনহিন্দু বিদ্রোহ ঘড়যন্ত্রের মামলা জার্মেন, আমেরিকান এবং হিন্দুগণ জাশ্বেন- 
হিন্দু বিদ্রোহ ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করায় দণ্তিত।”' 

“ষড়যন্ত্রের আপামীগণ এবং তাহাদেব উপব দগ এইবপ 2 

(১) ফ্রান্স বপ, ২ বংসব ম্যাকশীল দ্বীপে বাস, ১০,090 ডলাব অধধদণ্ড। 
(২) ই, এইচ, ফন সাকৃ, ২ বসব, এ. ১০,07০ ডলাব অথথ দণ্ড। 
(৩) ববাট কাপেলে, ১৫ মাস, এ, ৭,৫00 ডলাব অথদণড। 
(8) জোসেফ, এল, ব্রাই, ১৫ মাস এ. ৫,070 ডলাব অর্থদণ্ড । 
(৫) হ্যানরী, 'ডবলিও, কাউকম্যান, ৫,070 ডলাব অর্থদণ্ড অথবা ৬ মাম, কাউণ্টী 

জেলে বাস। 

) লুইস, টি, হিংষ্লাব, ৫,000 ডলার অর্ধদণ্ড। 
(৭) চ্যালস লাটেনডর্ফ, এক বংসর আলামেডা জেলে বাস। 

) ওয়ালটাব দাওযারবাক. ১২ মাস আলামেডা কাউণ্দী জেলে বাম এবং ২,০০0 ডলাৰ 
অর্থদণ্ড। 

(৯) হ্যারি, জে, হাট, ৬ মাস আলামেডা জেলে বাস এবং ৫,000 ডলাব অর্থদণ্ড 
১০) জে, ক্লাইভ হিওসার, ১ বংসর আলামেডা জেলে বাস এবং ৫,099 ডলার অধদণ্ড। 

(১১) ল্যাপ্টেনাণট উইলহেল্ম ফন্ বিক্ষেন, ২ বসব ম্যাকসীল দ্বীপে বাস, নিবপেক্ষতা 
ভঙ্গেব মামলা ২ বংমর কারাবাস এক সঙ্গে । 

) বাণার্ড ম্যানিং, ৯ মাস আলামেডা জেলে বাস এবং ১,09০ ডলাব অথদড। 
) এডওয়ার্ড ডাইনেইট, ১০ মাস আলামেডা জেলে বাস এবং ১,৫০০ ডলার অর্থদণ্ড। 

১৪) হাইনরিখ এলবো, ৬ মাস আলামেডা জেল এবং ১,০০০ ডলার অর্থদণ্ড। 
) মরিটুস লাক ফন্ গোল্ডসহানজ, ৬ মাস আলামেডা জেল এবং ১,০০০ ডলাৰ 

অর্থদণ্ড । 
(১৬) ভগবান সিং. ম্যাকীল দ্বীপে ১৮ মাস জেল। 
(১৭) ডক্টর সি, কে, চক্রবত্তী, ৩2 দিন আলামেডা জেলে বাস এবং ৫,009 ডলার 

অর্থদণ্ড। 
(১৮) গোধাবাম, ১১ মাস আলামেডা জেলে বাস। 
(১৯) তারকনাথ দাশ, ২২ মাস ম্যাকসীল দ্বীপের জেলে। 
(২০) মুন্পীরাম, স্যানক্রানসিক্কো কাউণ্টী জেলে ৬০ দিন বাস। 
(২১) ইমামদীন, স্যানক্রানসিস্কো কাউণ্টী জেলে ৬০ দিন বাস। 
(২২) নিরঞ্জন দাস, স্যানক্রানসিক্কো কাউণ্টী জেলে ৬ মাস বাস। 
(২৩) বিষণ সিং হিন্দী, ৯ মাস আলামেডা জেলে বাস। 
(২৪) সম্ভক সিং, ২১ মাস ম্যাকসীল স্বীপ জেলে বাস। 

পাস 
রর 

৮৯ 
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) গোপাল সিং, এক বৎসর একদিন আলামেডা জেলে বাস। 
২৬) নিধান সিং, 8 মাস আলামেডা জেলে বাস। 
) মহাদেও আবাজী নাম্বেদকর, ৩ মাস স্যানক্রানসিক্কো কাউণ্টী জেলে বাস। 

২৮) গোবিন্দবিহারী লাল, ১০ মাস স্যানক্রানসিক্কো কাউন্টী জেলে বাস। 

) ধীরেন্ নাথ সরকার, ১০ মাস স্যানক্রানসিক্কো জেলে বাস। 

আমাদের কৃতভুতা 

১৯১৮ অব্দে, পথম বিশৃযুদ্ধের অস্ত্রসংবরণ দিবসের পব হইতে আমরা উপরিউক্ত মামলার 
কাগজ ও নথিপত্র পাওয়ার জন্য চেষ্টা করিতেছিলাম কিন্তু আমরা কিছু বিচ্ছিনট অংশ মাত্র 
সংগ্রহ করিতে সক্ষম হই, যদ্দারা জান্মেন-হিন্দু বিদ্রোহ ষঘডযন্ত্রের একটা পূণ ইতিহাস সন্কলন 
কর৷ সম্ভব হয নাই। বিগত বৎসরের পব্ব বৎসরে, অর্থাৎ ১৯৫৬ অব্দে, আমরা নিউ দিল্লীতে 

রাষ্ট্দূতসম্ীপে এক নিবেদন পেরণ করি। তাঁহার আফিস হইতে আমাদিগকে 
তাহাদের কনসাল জেনারেলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থষ্টি করিতে নির্দেশ দেওযা হয়। 

কলিকাতাস্থ কন্সাল তাহাদের কলিকাতায় অবস্থিত ফবেন সাতিসের ইনফরমেশন বিভাগে 
সন্ধান নিতে বলেন। আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে তাহাদের এসিষ্টাণ্ট কাল- 
চারেল অফিসার মিঃ রবার্ট জেফি অনুগুহপুব্বক আমাদিগকে লিখেন যে, 8০ বৎসর পুব্বেকার 
উক্ত মামলার কাগজপত্র পাওয়ার জন্য তাহাদের পক্ষে আবও কিছু কিছু তথ্য পাওয়া দরকার । 
সেই মতে আমরা কিছু তথ্য প্রেরণ করিলে তিনি আমেরিকা হইতে অত্যন্ত মূল্যবান কাগজ- 
পত্রাদি, বিশেষভাবে যে “স্যানক্রানসিস্কো ক্রনিকল”' পত্রিকায় ১৯১৭ অব্দের ২০শে নবেম্বর 
হইতে ১৯১৮ অব্দের ১ল৷ মে পধ্যন্ত, দিনের পর দিন মামলার বিবরণ প্রকাশিত হইযাছিল, 
সে সকলের পূর্ণ পৃষ্ঠা ফটোষ্টাটিক কপি হইতে দুই বারে উল্লেখযোগ্য ঘটনা সম্বলিত কতকগুলি 
কপি আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন। তিনি ষড়যন্ত্র এবং বিচার সম্পর্কে পুধান প্রধান শিরোনামা- 
গুলির বিস্তৃত তালিকাও প্রদান করিযাছেন। 

আমরা মিঃ রবাট জেফির প্রতি আমাদেব আস্তবিক কৃতজ্্রতা প্রকাশ করিতেছি। ইহা 
বলাই বাহুল্য যে, ভাহার সদয সাহায্য এবং সহযোগিতা না পাইলে আমরা এই ইতিহাস 

সম্কধলন করিতে সক্ষম হইতাম না। 
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সার উধাম জিং 

১৯৪০ সালের মার্চ মাস, সমগ্র ইউরোপ নাৎসী জামেনীর প্রতাপে থরথরি কম্পমান, 
সার বিশে এক অভূতপূর্ব ব্রাসের সঞ্চার হইয়াছে, আমর! ভারতে পৃতিনিয়ত উৎকন্ঠিতভাবে 

অপেক্ষা করিতেছি, কখন কোন্ দিকে সাম্াজ্যবাদী বৃটেনের দপপ ও দন্ত চুরমার হইয়া যাই- 
তেছে। সহসা ১৩ই মার্চ আমাদের সহকর্মী ও সহধ্মী উৎসাহ-উদ্দীপনার জীবন্ত পৃতীক 
বন্ধুগণ বিদেশী রেডিও সংবাদ শ্ববণ করিয়া গভীর বাত্রে আমাদিগকে বিজ্ঞাপিত করিলেন যে, 
লগ্নে অপরাহ! চারটায় ক্যান্সটন হলের টুডর (1001) অংশে পঞ্চনদ হইতে আগত এক 
বীরপুরুষ সহসা সভার সভাপতি লঙ জ্যাটল্যাণ্ড, পাঞ্জাবের প্রাক্তন লেফটুন্যাণ্ট গভণর স্যার 
মাইকেল ওডায়ার এবং আরও দুইজন গভণর লর্ড ল্যামিংটন ও লুইসডিস্ককে পিস্তলের গুলীতে 
আহত করিয়াছেন। স্যার মাইকেল ওডায়াব তৎক্ষণাৎই নিহত হইলেন এবং অবশিষ্ট তিনজন 
আহত হইয়াছেন । 

এই বীর পাঞ্জাবী কেনই বা এই অকল্পিত কর্ম কবিলেন তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে 

পারিলাম না। 

১৪ই মার্চের সংবাদপত্র 

১৪ই মার্চের প্রাতঃকালীন সংবাদপত্রসমূহে পাঁচ কলমব্যাপী শিরোনামায় পূর্ব দিনের 
ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইল। সেদিন আমরা রয়টার প্রদত্ত সংবাদে দেখিতে পাইলাম 
অমৃতসরের একজন শিখ যিনি মহন্মদ সিং নামে ঘোষণা করিয়াছেন, তিনিই উপরিউক্ত কাধ 
সম্পন করিয়াছেন। 

সংবাদপত্রাদিতে ছিল-- 
“সভায় অকল্পিত হত্যাকাণ্ড !'' 

পাঞ্জাবের প্রাক্তন লেফট্ন্যাণ্ট গভর্ণর স্যার মাইকেল ওডায়ার নিহত, লর্ড জ্যাটল্যাও 
ও অপর দুইজন প্রাক্তন গভর্র আহত । 

গতকল্য লগ্ডনের একটি প্রকাশ্য সভায় সভ৷ সমাগত হওয়ায় পুর্ক্ষণে এক ব্যক্তি স্যাক্স 
মাইকেল ওডায়ারকে পিস্তলের গুলীতে নিহত করেন এবং সভার সভাপতি এবং লর্ড ল্যামিংটপ 
ও লুইসডিস্ককে আহত করেন, শেষোক্ত দুইজনের বাহুতে গুলী লাগিয়াছিল। 
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“ভাটি একটি অম্মিলিত জম্ভ।” 

ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন ও রয়্যাল সেপ্ট্রাল এশিয়ান সোসাইটির সম্মিলিত অধিবেশন । 
ল জ্যাটল্যাণ্ড উক্ত সভার সভাপতিপদে আসীন ছিলেন এবং আলোচ্য বিষয় ছিলি 
“আফগ্রানিস্থান ও তাহার বর্তমান অবস্থা |? 

বিগেডিয়ার জেনারেল স্যার পারসি সাইক প্রায় পৌনে এক ধণ্টাকাল আলোচ্য বিষয়ে 
বক্তৃতা করেন, তিনি পুমাণ করিয়াছিলেন যে, আফগানিস্থান বৃটিশ গভণমেণ্টের শুভানুধ্যায়ী 
মিব্র। সমগ পৃথিবীব সকল মুসলমান বাজ্যই বৃটিশের হিতাকাম্থী ও সহকারী বন্ধু। 

তাহার বক্ততার পর স্গযোগ্য সভাপতি বক্তাকে তীহার জ্রনিপুণ ভাষণের জন্য সবিশেষ 
পশংসা করেন এবং বলেন যে, পথম বিশ্যুদ্ধকালে মধ্যপাচ্যের বৃটিশ ও মিত্রশক্তিব বৈরিতা 
কবার জন্য জামানীতে যে ঘডযন্ত্রে জাল বিস্তাব কবা হইযাছিল তাহা কাষধকরী হয নাই । 

ববং বিভিন মুসলমান বাজ্য নানাভাবে বিপনু ও ক্ষতিগ্রস্ত হইযাছিল, এবারের যুদ্ধে 
মুসলমান রাজ্যগুলি বলিষ্ঠ সহযোগিতার দ্বারা বৃটিশ ও মিত্রশক্তির প্ৃভৃত কল্যাণ সাধন করি- 
তেছে। আফগানিস্থানও নানাভাবে বৃটিশ ও মিত্রশক্তির সাহায্য করিতেছে । কিরূপ মঙ্গল 
তাহারা কিভাবে সাধন কবিতৈছেন তাহা বক্তা স্যাব পাবসি সাইক তীহাব বক্ততায বর্ণন। 
করিয়াছেন | 

অতঃপর স্যার মাইকেল ওডায়ার বিশেষ নিপুণতার সহিত একটি ভাষণ আরন্ত করিলেন। 
সভাস্থ সকলে তাহা! উৎকণ হইয়া শুনিলেন এবং বিশেষভাবে উপলব্ধি করিযা স্যার মাইকেলকে 
উৎসাহিত করিলেন। তিনিও মিত্র-শক্তির সব কাধে সমগ্র মুসলমান রাজ্যের একতাবদ্ধ পচেষ্টার 
উচ্ছসিত প্রশংসা করিলেন। তৎপৰ মিসেস ম্যানডাব (প্রাক্তন মিস অড়ে হ্যারিস) এবং স্যার 
লুইসডিস্ক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করিলে লর্ড ল্যামিংটন একটি ধন্যবাদ প্রস্তাব উ্থাপন করেন। ৭৯ 
বসর বয়স্ক লর্ড ল্যামিংটন পূর্বে বোষ্বের গভণর ছিলেন (১৯০৩-১৯০৭)। তিনি ইষ্ট ইত্ডিয়া 
এসোসিয়েশনের সভাপতি । স্যার লুইসডিস্ক পাঞ্জাবের লেঘট্টন্যাণ্ট গভণর পদে অভিমিক্ত হন। 

স্যার মাইকেল ওডায়ার সি, আই, ই ; কে, সি, এস, আই, ১৮৬৪ সালের ২৮শে এপ্রিল 
জন্মগহণ করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তিনি পাঞ্জাবের লেফট্ন্যাপ্ট গভণর ছিলেন। যে 
সমস্ত আইরিশের নাম ভারতে বৃটিশ সামাজোর ইতিহাসে চিরস্থায়ী হইয়া আছে স্যার মাইকেল 
ওডাযার তাহাদের অন্যতম | 

হত্যাকারী কে? 

পরবর্তী সংবাদে অবগত হওয়া যায় যে, হত্যাকারী মহমদ সিং আজাদ অমৃতসরের ৩৭ 
বৎসর বয়স্ক শিখ, তাহার প্রকৃত নাম সর্দার উধাম সিং। তিনি জালিয়ানওয়ালাবাগ ও অযৃত- 
সরের জেনারেল ওডায়ারের অমানুষিক ও নৃশংস হত্যাকাণ্ড এবং লেঃ গভর্ণর স্যার মাইকেলের 
নিষিক্রয়তার যে অমানুষিক কাণ্ড পাঞ্জাবে সংঘটিত হইয়াছিল কিশোর বয়স হইতেই প্রতাহ 
উচ্ছার প্রতিশোধ লইবেন বলিয়। স্থির ষন্ল্প করিলেন। চার বৎসর বয়মে তিনি পিতৃ-মাতৃহীন 
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হন। তাহার পব হইতে এই তেজস্বী যুবক, কঠোর পরিশ্ম করিয়া বিদ্যা শিক্ষা করেন 
এবং তৎপর বিভিন্ বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়া অবশেষে ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা মনোনিবেশ করেন। 
অহরহ তাহার অন্তরে জলিতেছিল জালিয়ানওযালাবাগের এবং অমৃতসবের নৃশংস অত্যাচারের প্র তি- 
হিংসানল | তিনি শহীদ ভগৎ সিংহের পরম অনুরক্ত ছিলেন । ১৯৩৯ সালে সর্দার উধাম সিং তীহার 
সমুদয় সম্পত্তি, বিষয় ও বৈতব বিক্রম করিষা অথাদি লইয়া লগ্ন যাত্রা কবেন। তিনি লগ্নে 
পৌছিয়া প্রথমতঃ উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে মরিংটন টেরেসে অবস্থান কবেন। এই সমযে তিনি 
স্যার মাইকেল ওডায়ারের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করার চেষ্টা করিতেন! স্যার মাইকেল এই সময় 
খার্লসটন ডিভনশায়ারের এক ক্ষুদ্র বাটিতে বাস কবিতেন। ক্রমে উভয়েব মধ্যে হৃদ্যতা জন্মে 

১৯৩৯ সালে স্যার মাইকেল একদিন তাহাকে চা-পানে আপ্যাধিত করেন, তখন আলাপ- 
আলোচনা হয় কিন্তু উধাম সিং-এর অন্তবে জাগত ছিল এক চিন্তা, তিনি ১৯১৮ সালেব 
পাঞ্জাবের নৃশংস ব্যাপারের পতিশোধ লইবেন । ১৯৩৯ সালেব জুন মাসে তিনি স্যাব মাই- 
কেলকে হত্যা করাব সম্কক্প করেন। 

অস্ত্র সংগ্রহ 

সর্দাৰ উধাম সিং লণ্ডনে পৌছিযা অন্ত্র সংগ্রহেব চেষ্টা করিতেছিলেন। মহসা এক পান- 
শালা (বার হাউস) এক নেশাগ্রস্ত বুটিশ দৈনিকের নিকট হইতে তিনি একটি রিভলবাব 
ক্রষ কবেন। রিভলবারটি আমেবিকার স্মিখ ওযেসন (৩1161 ৬ 6551017) কোং-এব ছয় ঘরা 
8৫৫ ক্যালিবারের | প্রা ২৫ বছৰ পৃবে বৃটিশ গভণমেলেৰ জন্য প্রস্তত হইয়াছিল । কাতুজ- 
গুলি .৪৪ ছিল। তিনি সঙ্গে একটি ছোবাও বাখিতেন। তিনি লগ্নে অন্যান্য ভারতীয়দের 
সঙ্গে বিশেষ মেলামেশা করিতেন না । এজনা ভাবতীযগণ তীহাব সন্ধান বড একট রাখিতেন না। 

হতার দিনে 

১৯৪০ সালের ১৩ই যার্চ। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর পৌষাক-পবিচ্ছদ পরিযা অস্ত্রশস্ত্র লইম। 
তিনি প্রস্তত হইলেন। তাহার পবনে ছিল লাল ট্টাইপ দেওয়া সবুজ স্থ্যট, মাথায ফেল্ট টুপি। 
এক পকেটে কাত্তৃুজ ভতি ছ্য ঘরার .8৫€ ক্যালিবাবেব রিভলবার ও অন্য পকেটে একটি 
শাণিত ছোরা। প্রায় তিন ঘটিকায় তিনি বাড়ী হইতে বাহিব হইলেন । সভার অধিবেশন চার 

ঘাটিকায় আরম্ভ হয়। উধাম সিং সভা উপস্থিত হইয়া সভাস্থলের একটি পথে (032105/25) 
দণ্ডায়মান রহিলেন, একের পর এক সভার কম্মতালিকাব বিভিন্ন ধারা সম্পন্ন হইয়া গেল। 
সতার শেষ দিকে সহসা উধাম সিং সভামঞ্চের দিকে অগ্রসবৰ হইয়া গেলেন এবং রিভলবাব 
বাহির করিয়া ছয়টি গুলী ছ-ডিলেন। স্যার মাইকেল ওডায়ার অতি নিকট হইতে দুইটি গুলীতে 
মারাত্মকভাবে বিদ্ধ হইয়া মাবা গেলেন। সভাপতি তদানীন্তন ভারত-সচিব লঙ জ্যাটল্যাণ্ড, 
লর্ড ল্যামিংটন ও স্যার লুইসডিস্ক সকলেই আহত হইলেন। উধাম সিং “হট যাও, হট যাও”? 
চিৎকার করিতে করিতে রিভলবার উ"চাইয়া পশ্চাদ্বতী হ্বার দিয়া বেগে বাহির হইতেছিলেন, 
বাথা হেরিং নামী ৫৫ বৎসর বযস্কা এক মহিলা তাঁহার সামনে আসিয়া পড়িলে তিনি ধাক্কা 

দিয়া তাহাকে ফেলিয়া দেন। তিনিও উধাম সিংকে মাটিতে ফেলিয়া দেন এবং বিমান বাহিনীর 
একজন তাহাকে উধাম-এর নিকট হইতে রিভলবার কাড়িয়া লইতে সাহায্য করিলেন। লর্ড 
জ্যাটল্যাণ্ড অল্প আহত হইলেন । লর্ড ল্যামিংটন ও স্যার লুইসডিস্ক বাহুতে আঘাত পাইয়াছিলেন। 
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বহির্ভারতে ভারতের মুক্তিপ্রয়াস 

বো দ্র ফৌজদারী কোর্টে 

১লা এপিল মহন্রদ সিং আজাদ ওরফে উধাম সিংকে বে ট্রট ফৌজদারী কোর্টের বিচারক 
স্যার রবার্ট ডামেটের এজলাসে উপস্থিত করা হইল। গ্রেপ্তারের পর সিং নাকি বলেন, “কাহারও 
জীবন নাশ আমার ইচছা ছিল না, আমি শুধু প্রতিবাদ করিতে গিয়াছিলাম |” পরসিকিউশনের 
ডিরেক্টরের পক্ষে মিঃ ভিনসেন্ট ইমান্প মামলার উদ্বোধন করিলেন | সলিসিটর মিঃ বাণেট 

লিগার আসামী পক্ষ সমর্থন করেন। ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর ডেটন বলিলেন যে, সিং-এর কাছে 
১৯৪০ সালের একটি দিনলিপি ডামরী পাওয়া গিয়াছে । তাহরি এক পাতায় “স্যার মাইকেল 

ওডাযার স্যানিব্যাক থালসটন সাউথ, ডিভন।' এই লেখা আছে। 

স্যার রবাট ডাষেট বলিলেন, "'তোমার মনে পড়ে জেনারেল ওডাযাৰব অমতসরের গুলী 
বধণের আদেশ দিয়াছিলেন ?" 

ডিটেকটিভ সার্জেন্ট সিডনী জোন্স বলিলেন, চাব ঘণ্টাকাল সনিং-এর অসংলগ উক্তি 
মধ্যে যাহা পাওয়। গিয়াছে তাহা নিমুরূপ-_ 

“কযেকদিন পূৰে আমি ক্যামডেন আসিয়াছিলাম, আমাব শঙ্গে একটি ছোরা ছিল। আমি 
এরূপ করিয়াছি কারণ তীহার উপর আমাব আক্রোশ ছিল । তাহার এই প্রাপ্য ছিল। আমি 
কোন সমাজের না, আমি মরিতে ভয করি না, বৃদ্ধ হওয়া পর্যস্ত অপেক্ষা করার কী পযো- 
জন? সেটা ভাল নয়, যৌবনে মরিতে চাওয়াই ভাল, সেটাই আমি করিতেছি, আমি আমাব 
দেশের জন্য মরিতেছি ৷ জ্যাটল্যাণ্ড কি মরিয়াছে? তাহার মরা উচিত । আমি তাহাব উদ্দেশো 
দুইটি গুলী ছণডিয়াছি। আমি পানশালায় একটি সৈনিকের নিকট হইতে রিভলবার কিনিয়া- 
ছিলাম । আমি যখন 81৫ বছরের, তখন আমার পিতামাতার মৃত্যু হয। আমার সম্পত্তি আমি 
বিক্রী করি। যখন লণ্ডনে আসি তখন আমার ২০০ পাউও্ড ছিল। কেবলমাত্র একজন মরি- 
যাছে। আহা ! আমি মনে করিয়াছিলাম আরও কযেকজণকে আমি মাবিয়াছি। আমি নিশ্চমই 
অত্যন্ত দেরী করিয়াছিলাম | চারিদিকে অনেক মহিলা ছিলেন।” 

ওল্ড বেইলী কোর্টে বিচার 

£ঠা জুন ওল্ড বেইলী সেপ্ট্রাল ক্রিষিন্যাল কোর্টে জাষ্টিস এটকিন্শনের এজলাসে উধাম 
সিং-এর বিচার আরম্ভ হইল। 

অনশনে ৪২ দিন 

কোটে ইন্সপেক্টর প্রকাশ করিলেন যে, আসামী ৪২ দিন যাবৎ অনশনে আছেন। জজ 
তখন তীহাকে বসিবার জন্য একটি চেয়ার আনিয়া দিতে বলিলেন । উধাম নিং তাহাতে 
উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন, “হত্যার উদ্দেশ্য লইয়া তিনি সতাস্থলে গমন করেন নাই। স্যার. 
মাইকেলের মৃত্যু, লর্ড জ্যাটল্যা্ড, ল্যামিংটন ও লুইসডিস্কের আহত হাওয়া একটি দুর্ঘটনা 
(৪০০1৫57%) মাত্র । ভারতবার্সীর প্রতি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অত্যাচার, অনাচার এবং সর্বপ্রকার 
ব্যভিচার তীহাকে ক্ষিপ্ত করিয়াছিল। তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনৈর জন্য একা্টি পাসপো্টও 
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লগ্নে পঞ্চনদের দ্বিতীয় শহীদ 

সংগ্রহ করিতে পারিতেছিলেন না৷ । এ-সকল নানাপ্রকার অমানুষিক ব্যবহারের প্রতিবাদ- 
স্বরূপ একটি পিস্তল পকেটে লইয়া সভায় গমন করিয়াছিলেন । তিনি” উপরের ছাদের দিকে 
গুলী ছ'ড়িয়া প্রতিবাদ করিবেন ইহাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু সহসা কতিপয় ব্যক্তি তাহার 
হাতে আযাত করিয়া হাত নীচে নামাইয়।৷ দেওয়াতেই এই দুধটনা ধাটিল। তিনি বলিলেন, 
অমৃতসরে গুলী বর্ণের কথা তাহার মনে আছে এবং এই ঘাঁনা. হইতেই খটিশ শাসনের 
প্রতি তাহার অন্তরে নিরস্তর প্রতিহিংসানল প্রজ্বলিত ছিল। সেই সময়ে পাঞ্জাবের লেঃ গতণর 
কে ছিলেন তাহা তিনি জানিতেন না, স্যার মাইকেল ওডায়ারই তাঁহাকে বলিয়াছিলেন তিনিই 
তখন পাঞ্জাবের লেঃ গভণর ছিলেন। 

৫ই জুন এক ঘণ্টা ৩৫ মিনিটকাল বিচার বিবেচনার পবৰ জুরীরা রায় দিলেন! উধাম 
সিং নিজেকে হত্যাপরাধে দোষী জানিয৷ এক বাগ্ডিল কাগজ ও একটি ঠিকানা বাহির করিয়া- 
ছিলেন। 

লগুনে পঞ্চনদের পৃখম শহীদ যমদনলাল ধিংড়ার বিচারকালে যেরূপ বিচারকগণ মদনলালেব 
লিখিত' বিবৃতি চাপিয়া গিয়াছিলেন এবং সংবাদপত্র ও কোর্টের নথিপত্রে যাহাতে তাঁর নাম 
না থাকে তাহার আদেশ দিযাছিলেন, এই দ্বিতীয় শহীদ সর্দাব উধাম সিং-এর বিচারকালেও 
সেইরূপ সকল কাগজপত্র অপ্রকাশিত রাখার আদেশ দিলেন। ইহাই বৃটিশ জাষ্টিস, প্রয়োজন- 
কালে যে কোন প্রকার চালাকী ও অসততা কবিতে বটেনেব বিন্দমাত্রও ইতস্তত: করিতে হয 
না। জজ তাহাকে প্রাণদণ্ডেব আদেশ দেন। 

ফৌজদারী আগীল আদালতে উধাম সিং 

১৫ই জুলাই জাষ্টিস হামুক্রীজ জাট্টিস হিলব্যারী ও জাষ্টিস করুম জনসনের আদালতে রাজা 
বনাম উধাম সিংংএর আপীলের শুনানী আবন্ত হয়। আসামী পক্ষে কিংস কাউন্সিল সেন্ট 
জন হাচিনসন ও ভারতের বর্তমান প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ভি, কে, কৃষ্ণ মেনন এবং রাজার পক্ষে 
জি, বি, ম্যাক্ক্রফু উপস্থিত হইলেন । হাচিনসন বলিলেন যে, সতাস্থলের একটি পথে (গ্যাংওয়ে) 
উধাম সিং দড়াইযাছিল, সভার শেষে সভামঞ্চের দিকে অগ্রসর হয় ও রিভলবার বাহির করিয়া 
ছয়টি গুলী ছোঁড়ে। স্যার মাইকেল ওডায়ার অতি নিকটেই ছিলেন, তিনি তিনটি গুলীবিদ্ধ 
হইয়া নিহত হন। সভার সভাপতি ভাবত সচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড লর্ড ল্যামিংটন, ও স্যার 
লুইসডিস্ক আহত হইলেন। সর্দাব উধাম সিং-কে গ্রেপ্তার করা হয এবং কয়েকটি বিবৃতি 
দিলে তীহাকে, স্যার মাইকেলকে হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত করা হয। 

আসামী পক্ষ সমর্থনে হ্যাচিনসন আরও বলিলেন, উধাম সিং.কাহাকেও হত্যা বা আহত 
করার উদ্দেশ্য লইয়া সভায় গমন করেন নাই । ভারতে বৃটিশ শাসনের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতে 
শূন্যে রিভলবারের গুলী ছ*ড়িতে গিয়াছিলেন। এখন জুরীদের প্রতিপাদ্য বিষয় হইল-_উধাম 
সিং খুন বা নরহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হইতে পারেন কিনা । | 

ইহা একটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক মামলা । ভারতে বৃটিশ সায়াজ্যের জন্য যিনি অত্যন্ত 
প্রশংসনীয় কাজ করিয়াছেন, তীর মৃত্যুই এর সঙ্গে জড়িত। ইহা লক্ষ্য করিবার যত যে, 
এই সময়ে উধাম সিং-এর ন্যার লোকের, ধিনি নাকি ভারতে বৃটিশ শাসনের চরম বিরোধী, 
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' বহির্ভারতে ভারতের মুক্তিপ্রয়াস 

তাহার বিচার জজ ও জ্রীদের দ্বারা অত্যন্ত শাস্তভাবে হইতেছে। কিন্তু ইহাও অনিবাধ যে, 

উধাম সিং-এর উপর আদালতের কিছু পরিমাণে বিছ্বেষ থাকিবে । এই জন্য এ-ব্যাপারে যথা- 
সম্ভব জুরীদের সমক্ষে বিশেষণ করা দরকার । যতটুকু আইনের ব্যাপার, তাহাতে জুরীগণ 
পরিপূর্ণভাবে ও পরিহকারভাবে পরিচালিত হইয়াছেন। কিন্ত তথ্যের দিক হইতে খানিকটা 
ভ্রান্তি আছে এবং আসামী পক্ষ সমর্থনে যথাযথভাবে জুরীদের নিকট উপস্থাপিত হয় নাই । 

উধাম সিং ভালে ইংরাজী বলিতে পারেন না, পরস্ত যখন তিনি উত্তেজিত হইয়া উঠি- 
তেন, তখন তাহার ভাষ! প্রায় দুৰোধ্য হইত। গ্রেপ্ত/র হওয়ার পর উধাম সিং যাহা বলিয়া- 
ছিলেন, তাহা পুলিশ সাক্ষীদের মধ্যে কেহ ভুল ব্ঝিয়াছেন কিংবা ভুল অর্থ করিয়াছেন । যে 
সমস্ত অন্ধ দেশতক্ত এ-রকম দেশের মঙ্গল কবিতেছেন-_-এরূপ ভ্রাস্ত ধারণার বশবর্তী হইয়! 
অপরাধ করিয়। খাকেন, তাহারা কদাচ মিথ্যাবাদী নহেন | জজ রাজ-সলিসিটর মিঃ ম্যাক্ক্র,ফেক 
সওয়াল করিতে আহ্বান কবিলেন না। 

মামলার রায় 

বারদান পৃসঙ্গে মি: জাষ্টিস হামক্রিজ বলিলেন যে, তীহাবা আপীল আদালতে বসিয়াছেন। 
তাহাদের কতব্য দেখা আপীলকারীর পক্ষে প্রমাণের অভাব । তাহার ভুল সাক্ষ্য গ্রহণ, জুরীদের 
ভুল পরিচালনা বা এরূপ কোন বিষয় উপস্থিত কৰা হইতেছে কিনা । তাহাতে উধাম সিং-এর 
বিরুদ্ধে অভিযোগ খণ্ডিত হইবে। এটি যে একটি খুনের মামলা--ইহা বিচার কৰিবার মত 
জরীদের সমক্ষে প্রচুর প্রমাণ আছে, ইহাতে মতছ্বৈধ নাই। বস্তত এটি যে একটি ইচ্ছাকৃত 
ও পূর্ব পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড, ইহাও জুরীদের নিকট প্রকাশ । জজ জুরীদেব ভ্রান্ত পথে চালিত 
করিয়াছেন, না, যাহা জজের উল্লেখ করা উচিত ছিল-_এরূপ কোন বিষয বাদ দেওযা বা 
কোন আংশিক প্রমাণ বিকৃতভাবে উপস্থিত করিয়াছেন এরূপ ইঙ্গিত নাই। কোন কোন বিষয় 
একটু অন্যভাবে উপস্থিত করিলে আসামী পক্ষের সুবিধা হইত, শুধু এ-কখাই বলা হইয়াছে। 

এ-সমস্ত ব্যাপারে এ-আদালতের হস্তক্ষেপ করার কোন ক্ষমতা নাই। রায়ের ব্যাপারে এই 
আদালত হস্তক্ষেপ করিতে পারে-_প্রকৃতপক্ষে এবপ কোন লোত্রই তৈয়াবী হয় নাই। 

ওয়ে মিনিষ্টারের ক্যাক্সটন হলের সভাষ স্যার মাইকেল ওডায়ারকে হত্যার জন্য ৩১শে 

জুলাই, বুধবার সকাল ৯টায় পেন্টন ভিল বন্দী কারাগারে উধাম সিং-এর ফীসী হইয়া গেল। 
উধাম দিং লগ্ডনে পঞ্চনদের দ্বিতীষ শহীদ হইলেন । 

উধাম সিং-এর পরিচয় 

গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে, আমরা বছ প্রকার চেষ্টা করিয়াও উধাম সিং-এর জন্মস্থান, 
তাহার পিতামাতার নাম এবং তীহার বিদ্যালয়সকলের নাম সংগ্রহ করিতে পারি নাই। উধায 
সিং-এর পৃথিবীখ্যাত বৈপবিক কার ১৯৪০ অব্দে ঘটিয়াছিল | তাহার মাত্র ৭ বৎসর পরে দেশ 
বিভাগজনিত দাক্গা-হাঙ্গামা৷ এবং বহুবিধ হত্যা সংঘটিত হয়। আশ্চর্মের বিষয় এই, আজ পথস্ত 
উনিশ বৎসরের মধ্যে এই বীর শিখ সর্দারের কোনই তথ্য সংগ্ৃহ করা যাইতেছে না। আমরা 
তীহার পরিচয় সংগ্রহ করিবার জন্য বিভিনু স্থানে কতকগুলি চিঠিপত্র দিয়াও প্রকৃত সংবাদ 
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লগ্ডনে পঞ্চনদের দ্বিতীয় শহীদ 

অবগত হই নাই। নুতন, দি্লীস্থ ভারত গতণমেণ্টের যে সকল স্বলে সংবাদ লইবার জন্য 
আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন, সে সকল স্থান হইতে আমরা কোন তথ্যই অবগত হই নাই। 
সবশেষ পাঞ্জাব গভণমেণ্টের “কিপার অব রেকর্ডস্' শী ভি এস স্ুরি, এম-এ সর্দার উধাম সিং 
সম্পর্কে অস্ত তথ্য প্রেরণ করিয়া আমাদের বিস্মিত ও বিভ্রান্ত করিয়াছেন। উক্ত তথ্য তিনি 

চণ্ডতীগড়ের পু পাঞ্জাব ষ্রেটের ইন্ফবমেশন অফিসারকে জ্ঞাত করেন। চণ্ডীগড়ের ইনফরমেশন 
অফিসার তাহা আমাদিগকে জানাইলে শীঙ্গরির সঙ্গেও কয়েকটি পত্র বিনিময় হয়। তিনি 

সবশেষ আমাদিগকে বিজ্ঞাপিত করেন যে, সর্দার উধাম সিং-এর জন্মস্থান অমৃতসর জেলার 
কাসুল (18501) গ্রামে। তিনি ভাল কম্লাভের ইচ্ছায় আমেরিকা গমন করেন কিন্ত তিনি 
১৯১৪ অব্দে ভারতে ফিরিয়া আসেন এবং ৩৭৫ জন ভারতীয়ের সহিত কারাদণ্ড লাভ করেন 
এবং যাদ্রাজে একটি জেলখানায় প্রেরিত হন। তিনি তথা হইতে পলাইয়া কাবুলে চলিয়া যান 
এবং পুনরায় ভারতে প্রবেশ করেন। পুনরায় কাবুলে প্রত্যাগমন করার ফলে তিনি ভারত- 
সীমান্তে মিলিটারীর গুলীতে বিদ্ধ হইয়া নিহত হন! 

উপরি উক্ত বিবরণ মোটেই সত্য নহে । আমর সবশেষ পাঞ্জাবের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী 
বততমানে অন্ধেব গভণর শ্রীভীমসেন সাচার এবং শিখ-নাযক মাষ্টার তারা সিংকে এ-বিষয়ে 
পত্র দিয়াও কোন উত্তর পাই নাই। 

লগ্ুন “টাইমস্"-এর বিবরণ 

কলিকাতাস্থ ন্যাশনাল লাইবেররীর রেফারেন্স অফিসার শ্ীদ্বিজেন্্রলাল ব্যানাজি, এম-এ, 

আমাদিগকে লগুন টাইমস পত্রিকায় ১৯১৪ অব্দেপ্ন ১৪ই মার্চ সংখ্যা এবং আরও কয়েকটি 
সংখ্যা পদশন করিয়া সে পকল হইতে সর্দার উধাম সিং কর্তৃক স্যার মাইকেল ওডায়ার, লঙ 
জ্যাটল্যাণ্ড এবং আরও দুই জন প্রাক্তন গভণরের উপর আক্রমণ চালাইবার বিবরণ সংগ্রহ 
করিতে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন । আমবা তজ্জন্য তাহাব নিকট খণী। 

ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির অভিমত 

১৯৪০ ইংরাজী অব্দের রাত্রি ৯টায বৃটিশ বৃডকাষ্টিং কপোরেশন এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে 
যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে স্যার মাইকেল ওডায়ার এবং জেনারেল ডায়ার-এর 
বিবূপ সমালোচনা ছিল। তীহারাই যে অমুতসরে গুলীবধণ ও জালিয়ানওয়ালাবাগে ববর- 

যূগীয় অত্যাচার অনুষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করিয়াছিল । 

টাইমস্ পত্রে ভারত গতর্ণমেণ্টের একজন প্রবীণ কর্মচারী 0০016 [61] 01 7১917- 
10810, [১011166, [16 0 9159, উক্ত বিবৃতির তীব সমালোচনা করেন এবং উচচকণ্ঠে স্যার 
মাইকেল ওডায়ারের প্রশংসা করেন, তৎপরই ২৫শে মার্চ তারিখে “টাইমসূ' পত্রিকায় অমৃতসরের 
খালসা কলেজের প্রাক্তন প্রিন্দিপ্যাল জি এ ওয়ালটেন্ স্যার মাইকেল ওডায়ারের চরিত্র 
বিশেষণ করিয়া প্রকাশ করিলেন যে, অমুতসরে যখন গুর্লী ব্ধণ হইতেছিল এবং পাঞ্জাবে 
যখন অত্যাচারের তাণ্ডব চলিতেছিল, তখন তিনি স্বয়ং স্যার মাইকেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া 
বলেন যে, অনতিবিলত্ধে এই সব অত্যাচার বন্ধ করিতে হইবে নতুব! বুটিশ সায়াছা দারুণ 
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বহির্ভারতে ভারতের মুক্তিপয়াস 

কলছ্ছেে নিমজ্জিত হইবে । এজন্য তিনি পরবর্তী লেখকের অভিমত অন্যায় বলিয়া প্রকাশ 
করেন। 

মহাত্ম। গান্ধীর অভিমত 

সহসা 'হপ্িজন' পত্রে মহাত্ব। গান্ধী তাহার অহিংসার বাণ্ণী প্রচার করিয়া সর্দার উধাম 
সিং-এর কার্ষের তীব্র নিন্দা করিলেন। সেই সময়ে বালিন হইতে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বস্তু 
সর্দার উধাম সিংকে বাহবা দিলেন। বোষ্ধে হইতে ৰীপ্প সাভারকর উধাম সিং-এর প্রশংস। 
করিয়। বিবৃতি প্রকাশ করেন। 

কিন্ত তার সত্যকার পরিচয় আজিও যবনিকা অন্তরালে রহিয়া গিয়াছে। 
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চল্লিশ বৎসর পুবের কথা | ১৯১১ অব্দের জলাই মাসের শেষ দিকে জামানীর হালে 
বিশবিদ্যালযেব কেমিক্যাল ইনস্টিটিউট গীম্মের দরুণ বন্ধ হইলে আমি আমার অধ্যাপক হইতে 
পত্র লইয়া হামবুর্গে গমন করি। তথাকার কলোনিয়্যাল ইনস্টিটিউটের ল্যাবরেটারীতে অধ্যাপক 
ফয়েগৃট্ল্যাণ্ডার (৬০০৪0181)061) আমাকে বিভিন্ন প্রকার উপনিবেশিক পদার্থ, যথা চা. 
কফি, কোকো, তৈলবীজ, লাক্ষা এবং সেই সকল উৎপাদনের উপযোগী মাটি পরীক্ষায় অভি- 

জ্ততা অর্জনের সুযোগ প্রদান করেন। 

ই সময়ে হামবুগগে আমাৰ পরিচিত কেহ ছিলেন না। এজন্য হালের ভারত হিতৈষিণী 
মহিলা লেখিকা ফ্রাউ আনা মেবী সিমন তাঁহাৰ ভগ্গীপতি হ্যার নিদেমেয়ারেব নিকট একখানা 
পবিচয়পত্র দিযা দেন। হ্যাব নিদেমেযার তৎকালে কলিকাতার জার্মান এশিয়াটিক ব্যা্ক, 
স্রোডার স্মিখ প্রভৃতি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেব সঙ্গে সংশ্রি্ট একজন খ্যাতনাম। ব্যবসায়ী ছিলেন । 
তাহার সহিত সাক্ষাতে তাহার এবং তীহার বিদুষধী পত্বীর উদাব মধুব বাক্যালাপ ও আদর 
আপ্যায়নে আমি সবিশেষ মুগ্ধ হই এবং তীহাদের অনুরোধে তৎপর সপ্তাহে দু'একবার 
শাহাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায নানা বিষষযে জ্ঞানলাভ করিতে সক্ষম হই। 

হ্যার নিদেমেযার কযেকদিন পর আমাকে লইয়। জার্মানীর শ্রেষ্ঠ স্টীমার কোম্পানী “হাম- 

সঙ্গে পরিচিত করেন। হ্যার বালিন জামানীর একজন বিরাট কর্নবীর পুরুষ ছিলেন। জামানীর 

সায়াজ্য বিস্তৃতি, জানান ভাবধারার স্তপ্রসাব এবং শক্তি ও সম্পদ বৃদ্ধি করার জন্য অহনিশি 
কাধ্য করিতেন। তিনি প্রীতিপফুল্লহৃদয়ে আমাকে সম্বধনা করিলেন এবং প্রথম সাক্ষাতেই 

তাহার পড়ী এবং একমাত্র পালিতা কন্যার সঙ্গেও পরিচয় করিয়া দিলেন। এরূপ একজন 

আভিজাত্য-গৌরবের অধিকারী সাম্রাজ্যবাদী পুরুষ দীন ভারতমাতার একটি দীনতম ছাত্রকে 

কেন এত সৌজন্য প্রদর্শন কবিলেন, তাহা তখন উপলদ্ধি করিতে পারিলাম না। 

পৃত্যাবর্তনকালে গাড়ীতে হ্যার নিদেমেয়ার বলিলেন যে হ্যার বালিন প্রাচ্যের পরপদানত 
জাতিসমূহের তরুণদিগের সহিত নিয়তই সাগ্রহে মেলামেশা করেন। তাহাদের দুঃখদৈন্যের 
পতি তিনি সবিশেষ সহানুভূতিশীল । তাহার বাটিতে চীন, মিশর, ইন্দোচীন, জাভা, সুমাত্রা 
এবং অন্যান্য দেশের বিদ্যার্থী ব্যবসা-প্রতিনিধি এনং সবশ্রেণীর লোকজন আগমন করে। 
তিনি তীহাদের পিতৃভূমির অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করেন এবং কিভাবে দেশের মঙ্গল হইতে 
পারে সে সব বিষয়ও আলোচনা করেন। 

সম্বরই একদিন নিদেমেয়ার তীহার গাড়ী নিয়া অপরাহ্, ৪টায় ল্যাবরেটারী ছুটি হওয়ার 
পান্ধালে যাইয়া আমাকে লইয়া বালিনের বাটিতে উপস্থিত হইলেন। 
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ল্যাবরেটারী হইতে বালিনের বাটি নিকটেই, শহরের মধ্যস্থলে “আলস্টার' হদের তীরে 
'আলস্টারডাষ' (বর্তমানে বালিনডাম) নামক সুরম্য স্থানে অবস্থিত। 

চা ও জলযোগের পর হ্যার বালিনই আলোচনা আরম্ভ করেন | রাত্রি ৮ পধ্যন্ত তিনি 
বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করেন। প্যারিসে শ্যামাজী কৃষ্ণ বরা, ম্যাডাম কামা, বীরেন্দ্রনাথ 

চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বিপ্রবীগণ সন্বন্ধেও বিবিধ তথ্য জানিবার জন্য উদৃগ্গীৰ হন, কিন্তু আমি 
যাহা উত্তরে বলিলাম তিনি তাহা হইতে সঠিক তথ্যই অবগত ছিলেন। 

সান্ধ্য ভোজেও ফ্রাও বালিন আদাদগকে আপ্যায়িত করিলেন। বছ দুরূহ রাজনৈতিক 
বিষয়ের আলোচনায় রাত্রি ১১টা হইল । আমি বিশেষভাবে উপলব্ধি করিলাম যে তিনি জাতীয়তা- 
বাদী ভারতীয় দল গঠনের প্রয়াসী | হ্যার নিদেমেয়ার গাড়ীতে বলিলেন যে, হ্যার বালিন 
নব্যতুকী নায়ক এনবার বো, মিশরের জাতীয়তাবাদী ফরিদ বে এবং অন্যান্য দেশের মুক্তিকামী 
যুবকগণকে অর্থ ও অক্ত্রশক্্ দিয়া সাহায্য করেন। আমবা ভারতীয়গণ যদি গোপনে ভারতে 
কিছু অস্ত্রাদি প্রেরণ করিতে অভিলাধী হই তবে তিনি বালিন হইতে সাহায্য লইয়া ব্যবস্থা 
করিতে পারেন | 

এ দিনের আলোচনার পর হইতে হ্যার বালিনই আমাকে ল্যাবরেটারীতে ফোনে তীহার 
বাটিতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিতেন। 

সত্বরই “ব্রিপোলী” লইয়৷ ইটালী তুরস্ককে আক্রমণ করিল। বালিন আমাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, ইহাতে ভারতীয় মুসলমানগণের উপর কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইবে । তাহার সঙ্গে 
আলোচনায় জ্ঞাত হইলামযে, গ্লেট বূটেনই ইটালীকে এই কাধ্যে প্ররোচিত করিয়াছে যেন 
জার্মানী দুদিক রক্ষা করার চেষ্টায় বে-কায়দায় না পড়ে। ইটালীর সঙ্গে জান্মানীর মিত্রতা, আবার 
নব্যতুকী দলকেও জামানী স্মগ্রঠিত করিতেছে, এই যুদ্ধে জান্মানী হয় ইটালীকে, নয় তুরস্ককে 
ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে। বালিন, নিদেমেয়ার ইংরাজ ফরাসীর দুইশত বৎসরের ইত্যাকার 
রাজনৈতিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে তীব মন্তব্য করিলেন। আমার মনে হইল যেন তীহারা উক্ত 
দুই জাতির প্রাধান্য খব করার জন্য যে কোন পণ্থা অবলম্বন করিতে প্রজ্ত। 

হ্যার বালিন ছিলেন জামান নেভি লীগের উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক এবং “পৃথিবীতে জামান 
প্রভাব বিস্তার সমিতির” প্রেসিডেন্ট । জাতিতে তিনি ইহুদী ছিলেন। কিন্তু জানান কাইজার 
তাহাকে মধ্রিভাবে ক্যাবিনেটে গ্রহণ করার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও সফল হন নাই। 
তিনি সর্বদাই বলিতেন যে, তীহার “দীন সেবা” পিতৃভূমি এবং কাইজারের জন্য আমরণ 
অব্যাহত থাকিবে । সেরূপই ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে কাইজার সিংহাসন ত্যাগ করিয়া 
হ্যাণ্ডের “আমেরোজেনে' চলিয়া গিয়াছেন-এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ামাত্র তিনি ' রিভল- 
বারের গুলীতে আত্মহত্যা করেন। 

১৯১১ অধ্দের-সেপ্টেম্বর মাসে তিনি একদিন মিশরের ফরিদ বে ও অন্য কয়েকজন 

মিশরীয় যুবকের সঙ্গে আমাকে পরিচিত করেন। হামবুর্গে তখন ঘনিষ্ঠ কংগ্রেস হইতেছিল, 
দুইজন আইরীশ বিপ্রবীর সঙ্গেও তিনি আলাপ আলোচনার সুযোগ দেন। এ কংগ্রেস উপলক্ষে 
যেমন শাস্তিকামী “এসপারেণ্টো” ভাবপূধণ দল উপস্থিত ছিলেন তেমনই নানা দেশের বিপ্রবীদেরও 
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ভারতবন্ধু জার্মেন সমিতির প্রধান জার্ম্েন অধিনায়ক 

আগমন হইয়াছিল। বালিন একদিন ঘনিষ্ঠ নায়ক আণষ্ট হ্যাকেল, নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত রাসা- 
য়নিক ওষ্টভাও প্রতৃতি' পায় ৫০ জন অতিথিকে সান্ধ্যভোজে সন্বধিত/করেন,_-তাহাতে দেশবাসী 
ভাবিল যে, বালিন শাস্তিবার্দী হইতেছেন। 

ব্রিপোলী যুদ্ধ সম্বদ্ধে দিল্লীর ডক্টর আনসারীর মনোভাব অবগত হইয়া হ্যার বালিন বিশেষ 
উল্লসিত হন। কারণ, আনসারী তুরস্কের আহত সৈনিকগণের সেবার জন্য “রেড ক্রিসেণ্ট 
সোসাইটি” গঠন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেছিলেন। ভারতের প্রাক্তন শিক্ষা-মনত্রী মৌলানা 
আবুল কালাম আজাদ ইটালীর বিরুদ্ধে-_এমন কি ইংরাজ নীরবে ইটালী কর্তৃক তুরস্কের অব- 
মাননা সহ্য করিতেছিল বলিয়া ইংরাজের বিরুদ্ধেও _আ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয় ভারতের মুসলমান- 
দিগকে “রোমের বাদশাহের” রাজ্য রক্ষা করিতে উদ্বুদ্ধ করিতেছিলেন। 

ভারতীয়, মুসলমানগণ তুরস্কের সাহায্যার্থ একদল স্থেচ্ছাসৈনিক' প্রেরণের সিদ্ধান্ত করিলে 
ভারত গতণমেণ্ট তাহাদের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ হইবে বলিয়া তাহার উদ্যোগ বন্ধ করেন। ইহাতে 
স্থানে স্থানে মুসলমানগণ বিশেষ উত্তেজিত হয়। এই সকল সংবাদ লগ্নের সংবাদপত্রে পাঠ 
করিয়া বালিন জিজ্ঞাসা করেন যে, মুসলমান সম্প্রদায় হইতে ইংরাজবিরোধী দল গঠনের মত 
যুবক সংগ্রহ করা সম্ভবপর কি না। 

১৯১২ অব্দে বালিনের হামবুগ আমেরিক। লাইনের কর্তৃত্বভার গৃহণের ২৫ বন্দর পুর্ণ 
হয়। এই উপলক্ষে তাহার সহকন্্ী বন্ধুবান্ধব ও শুভানুধ্যায়িগণ একটি রজতজয়স্তী উৎসবের 
অনুষ্ঠান করিতে উদ্যোগী হন। হ্যার বালিন এই কাধ্যে, প্রতিনিবৃত্ত হইতে তাহাদিগকে বিশেষভাবে 
অনুরোধ করেন, কিন্ত উদ্যোগিগণ ভাবিলেন যে, ইহা মামুলী সৌজন্য প্রকাশ মাত্র । তীহারা 
সোৎ্সাহে কাধ্যে প্রবৃত্ত হইলেন এবং জামান কাইজারকেও উৎসবে উপস্থিত হইতে সম্মত 
করাইলেন। হ্যার বালিন অতি বিনীতভাবে এই অবাঞ্ছিত ব্যাপার হইতে তীহাকে মুক্তি দিবার 
জন্য কাইজারের নিকটও নিবেদন করিলেন | কাইজার তখন তাহাকে “লর্ড শ্রেণীভুক্ত করার 
জন্য হ্যার কন (13911 ৬০17) উপাধি ভূষিত করার প্রস্তাব দিলেন। বালিন সসম্মানে তাহা 
হইতে অব্যাহতি দিবার জন্য প্রার্থন৷ জ্ঞাপন করিয়৷ কাইজারের অটোগ্রাফ সম্ঘলিত একখানা 
ফটো পাইবাৰ আকাঙ্খা জ্ঞাপন করিলেন । দেশবাসী তাহার এই বিনীত আচরণে ক্ষুন্ধ হইলেন। 

জুবিলী উৎসবের অনুষ্ঠাতাগণ কিছুতেই উৎসবের আয়োজনে বিরত হইলেন না| কিন্তু 
অকস্মাৎ তীহাদের উদ্যোগ আয়োজন ব্যথতায় পধ্যবসিত হইল । হ্যার বালিন তীহার স্ত্রী 
ও কন্যাসহ একখান! ছোট সমুদ্রগামী জাহাজে চড়িয়া অজ্ঞাত পথে যাত্রা করিলেন। এক 
পক্ষকাল তাহাদের কোন সংবাদ দেশবাসী পাইল না । উৎসবের নিদ্দি্ট দিন অতিক্রান্ত হওয়ার 
১০ দিন পর জার্মানীর তৎকালীন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান “উলফ ব্যুরো” প্রচার করিল 
যে হ্যার বালিন হামবুর্গে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন । 

তিনি গৃহে উপনীত হইয়৷ পুনরায় এক বিনীত টেলিগ্রামে কাইজারের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা 
করিলেন। এই নিরাড়ম্বর আলবাট” বালিন। 

অক্টোবরের পথম দিনেই হ্যার বালিন এবং নিদেমেয়ার পরিফার ভাষায় বলিলেন যে, 
যদি আমি কতিপয় ভারতীয় বন্ধুসহ একটি গুগুদল গঠন করিতে পারি তবে তীহারা, কোনে 
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বহির্ভারতে ভারতের মুক্তিপ্রয়াস 

কোনে। ধনী ব্যক্তির নিক হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া আমাদিগকে সাহায্য করিতে পারেন, 
এমন কি অক্ত্রাদি পেরণ করিবারও ব্যবস্থা করিতে পারেন। কিন্ত আমি উৎসাহ প্রদর্শন করি- 
লাম না। কারণ ১৯০৬ অব্দে অতি নগণ্য কারণেই তৎকালীন “গোলামখানা”” স্কুল ধর্মঘট 
বাঁধাইয় ছাত্রজীবনে বছ লাঞ্চন৷ গঞ্জন! সহ্য করিয়াছি । গঠনমূলক কাধ্যের মধ্যে বন্যাপ্রাবিত 
অঞ্চলে তিক্ষালব্ধ খাদ্য বিতরণ, সম্ভতান সমিতি ও জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া অবশেষে 
সহকমী ও অর্থের অভাবে দারুণ অশান্তি ভোগ করিয়াছি । সবশেষ নিজের উনৃতিসাধন মুলমন্্ 
লইয়াই কত বাধা বিপত্তি লঙ্ঘন করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাগণের শ্রমাজিত অর্ধ লইয়া জান্নানীতে 
আসিয়াছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভতি হইয়া শিক্ষার দিকে আশাতীত সাফল্যও লাভ করিয়াছি। 
আশা ও আকাঙ্খা “ডক্টরেট” লাভ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করিব, এর মধ্যে বৈপবিক কাধে 
ওতঃপ্রোততাবে নিযুক্ত হইলে নিজের ও পবিবারের প্রতি দাকণ বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে, 
সুতরাং আমি ইতম্ততঃ করিলাম | 

১৯১২ অব্দে আমার বাচনিক অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণের সুযোগ সুবিধার বিষয় অবগত হইয়া 
অন্য কয়েকজন জাতীয়তাবাদী হ্যার বালিনকে পত্র দিতে বলিলেন। বালিন তাহাদের আকাঙ্খা 
মতে কয়েকটী প্যাকেট রিভলবার ও পিস্তল ভারত উপকূলে প্রেরণের ব্যবস্থা করিলেন। 

তখন দেশের অবস্থার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে । বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের প্রতিকার হইয়াছে। 
নেতৃবন্দ তাহাদের আন্দোলনের ফলেই যে “বৃটিশ জাষ্টিস” মাটী ফরিয়৷ বাহির হইয়াছে, তাহা 
প্রচার করিলেন। যদিও অমৃতবাজার পত্রিক৷ ভাঙ্গা বাংলা জোড়া দেওয়াকে বাংলার পুনবার 
অঙ্চ্ছেদ (ছ২০-৮১৪110101) ০0? 61881 ) বলিয়াই সমালোচনা করিতেন তথাপি ধীরপদ্থী 
নায়কগণ নিতান্তই সন্তষ্ট হইয়াছিলেন। স্বদেশী যুগের উগ্র “সঞ্জীবনী” পত্রিকা পাঠে এখন 
লড় হাডিঞ্জের সদয় ব্যবহারের দৃষ্টান্ত প্রায় প্রত্যহ জ্ঞাত হইতাম । 

লর্ড হাডিঞ্জ ভারতের ধীরপন্থী নায়কগণকে নানাভাবে পকেটভতি করার সুযোগ দিলেন। 
স্যার আশুতোষ মুখাজ্জী বিশ্ববিদ্যালয়ে ফুলারী আমলের বহিষ্কৃত ছাত্রদিগকেও ভতি করিয়া 
লইলেন, জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যাপকমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই শিক্ষা বিভাগে কমসংস্থান 
করিতে সক্ষম হইলেন, সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে মনে হইল দেশে শাস্তির হাওয়া বহিতেছে। 
বিপ্ববাদী বা উগ্রপস্থী বন্ধুগণও পত্রে জানাইলেন যে দেশেব পরিবর্তন হইয়াছে স্থুতরাং অধিক 
সংখ্যক প্যাকেট অস্ত্র ভারতে প্রেরিত হইল না। 

১৯১৩ অব্দে চীনে নব্যঠীন দল সান ইয়াৎ সেনের নায়কত্বেই পথম বিপ্রব চালাইতেছে। 
সহসা ফ্রাউ সিমন আমাকে ফোনে আহ্বান করিলেন। তাহার কাটাতে উপস্থিত হইলে তিনি 
তাহার তগ্ীপতি হ্যার নিদেমেয়ারের এক পত্র দেখাইলেন। পত্র বিশেষ জরুরী, আমাকে 
পথ খরচা দিয়া অবিলম্বে হামবুর্গে পাঠাইবার নির্দেশ তাহাতে রহিয়াছে । আমি পরদিন প্রথম 
গাড়ীতেই হামবুর্গ যাত্রা করিলাম । বৃদ্ধা ফ্রাউ সিমন ট্রনভাড়া ব্যতীতও হোটেলের চার্জের 
জন্য অর্থ দিয়াছেন। নিদেমেয়ারকে একখানা টেলীও কর! হইয়াছে । অপরাহ্, ২টায় হামবুর্গ 
ষ্টেশনে পৌছিয়াই বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে লক্ষ্য করিলাম যে প্র্যাটফমে হ্যার নিদেমেয়ার স্বয়ং 
উপস্থিত। তিনি “আলস্টারডামে' হ্যার বালিনের ধাটিতে লইয়া! গেলেন। হ্যার বালিন অগৌণে 
বাধরুমে যাইয়া যধ্যাহন ভোজনের ন্য প্রস্তুত হইয়া আসিতে বলিলেন। হ্যার বালিন ব্যতীত 
অন্য একটি ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। পোষাকে মনে হইল “নেভি অফিসার”-_নাম গেয়স 
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তারতবন্ধু জারন্মেন সমিতির প্রধান জার্মেন অধিনায়ক 

বাওয়ার | টেবিলের এক পাশ্বে আমার জন্য খাদ্য আসিল । তাহারা তিনজন শুভ্র ফেনিল 

বিয়ার পান করিতে লাগিলেন। 

হ্যার বালিন বলিলেন যে, এক অভাবনীয় স্গযোগ উপস্থিত! চীনের বিপ্রবের অভিজ্ঞতা 
অর্জনের জন্য কয়েকটি আইরীশ বিপ্রবী চীনদেশে যাইতেছেন, আমরাই প্রেরণের ব্যবস্থা 
করিতেছি । আপনি এ সময়ে দুই চারিজন বন্ধুসহ তাহাদের সহযাত্রী হইলে বিশেষভাবে 
বিপ্রবের জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন। এজন্যই আপনাকে আহ্বান করা হইয়াছে । 

তিনি আরও অনেক কথা বলিলেন, এমন কি ভাষার অসুবিধাও যে কিছু নয় কারণ 
নব্য চীনের নায়কগণ ইংরেজী এবং জামাণ ভাষায় দক্ষ তাহাও বলিলেন। 

বালিনের প্রস্তাব শোন মাত্র আমার শরীর কাঁপিয়া উঠিল। আমি কঠোর পরিশ্ুম করিয়া 
ইউনিতাসিটির অবকাশকালে পধ্যস্ত ল্যাবরেটারীতে কাজ করিয়া আমার গবেষণা প্রায় সম্পূণ 
করিয়া আনিম়াছি। আশা করি ১৯১৪ অব্দেই পরীক্ষায় উত্তীণ হইয়া বহআকাঙ্খিত “ডক্টর” 
উপাধি লাভ করিতে সক্ষম হইব। এই সময়ে আমি অকস্মাৎ সব বন্ধ করিয়৷ চীন যাত্রা 
করিব? আমার খাদ্য এবং কাটা চামচ বিশ্রাম লাভ করিল। মুহূর্তে ভাসিযা উঠিল আমার 
চক্ষের সম্মুখে বিপুল শ্েহের আধার আমার বৃদ্ধ পিতৃদেবের সৌম্যমূতি। মনে হইল ভ্রাতাগণের 
সাশ্রনয়নের বিদায়ের দৃশ্য । বাল্যকাল হইতেই উন্মৃগগামী ছিলাম, যখন জ্ঞানলাভের সময় 
তখন জ্ঞানবিস্তারের জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া নিজের জ্ঞানভাগ্ডার শূন্য করিয়াছি। আবার কি 
উন্মাদ হইব? আবার কি আত্বীয়স্বজন সকলকে হতাশ করিব? আমার পিতৃতুলা অধ্যাপক 
আমার গবেষণ! পরিচালনাকাধ্যে নিত্য উৎসাহ দিয়া আমাকে অগ্রসর করিতেছেন। আমিই 
তাহার পথম হিন্দু ছাত্র (ভারতীয়), আমাদ্বার৷ তীহার গৌরব বৃদ্ধির আশ পোষণ করেন, 
তাহাকেও প্রতারিত করিব? 

না, কিছুতেই না। আমি অসম্মত হইলাম পরিষ্কার বিনীত তাষায় বলিলাম, ''আম। 
হতে এই কর্ম হবে লা সাধন।”? 

আমার আরও একাটি কথ যুগপৎ মনে উদয় হইল, তাহারা কি আমাকে ওগুতচরে পরিণত 
করিতে অভিলাধী £ আমার দেশসেবা, দেশমুক্তির কামনার কি এই দক্ষিণা ? 

হ্যার বালিন অন্তর্যামী! তিনি বলিলেন, “হ্যার ভট্টাচারিয়া, আপনি নিশ্চিত থাকুন, আপ- 
নাকে ওপ্তচরবৃত্তিতে নিযুক্ত করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। বিপ্রুবের সাক্ষাৎ জ্ঞান অর্জনের 

জন্য চীনে নব্যচীন নায়কগণের নিকট প্রেরণ করিতে চাই। আইরীশ বন্ধুগণের বিশেষ 

অনুরোধেই আমরা এই ব্যবস্থা করিয়াছি। আপনি সেখানে -আমাদের বিশৃস্ত বন্ধুগণের সহিত 
নিরাপদে থাকিতে পারিবেন, ইত্যাদি বু কথা তিনি বলিলেন। আমি কিছুতেই সম্মত হইলাম 

না। আমি বলিলাম সর্বাগে আমার “ডক্টরেট” উপাধি পাইতে হইবে । ইহার জন্যই আমার 
বৃহৎ পরিবারের সকলে উৎকষ্িতভাবে অপেক্ষা করিতেছে! তীহাদিগকে ১৯০৬ অব্দের 
মত অবিসুষ্যকারিতায় পুনরায় হতবুদ্ধি করা আমার পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ হইবে। 

হযার নিদেমেয়ার এ সময়ে কথা বলিলেন। তিনি আমাদের পরিবার, সমাজ প্রতৃতি 
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, বহির্ভারতে ভারতেব মুক্তিপ্রয়াস 

সম্বন্ধে ফ্রাউ লিমনের নিকট বিশেষভাবেই সকল তথ্য জ্ঞাত আছেন। ফ্রাউ সিমনের গৃহে বহু 
ভারতীয় ছাত্র সম্বিত হইয়াছে । তাহার বাটিতে ভারতীয় ভোজ্যে বন্ধুগণ পরিতুপ্ত হইয়া 
প্রশংসা করিয়াছেন। ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রন্দ্র দাশগুপ্ত, ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ডক্টর তুকারাম 
কৃষ্ণ লাড়ুডু, ডক্টর হরিশ্চন্দ্র, অধ্যাপক গুণে, ডক্টর জুরাবদী ইনি পরে নাম পরিবর্তন করেন 

এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। এমনকি বর্তমান ভারত রাষ্ট্রের অন্যতম 
কণধার শীপুকাশও পসিমন পরিবারে আদৃত হইয়াছেন। সুতরাং ক্রাউ সিমন যেমন আমাদের 
পারিবারিক বন্ধন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন, নিদেমেয়ার ততটা না হইলেও কতকটা জ্ঞাত ছিলেন। 
তিনিই আমার পক্ষ ধরিযা বালিনকে বুঝাইলেন। 

বালিনের আজ দূই বৎসর পর সম্ভবতঃ পৃতীতি হইল যে, আমার দেশপ্রেম অকৃত্রিম নহে । 
দেশোদ্ধারের চেষ্টা আমি বাম হস্তে করিতে ইচছুক, দক্ষিণ হস্ত নিযতই আস্মোনতি ও পরি- 
বারের উন্নতির জন্য কর্মে রত থাকিবে । 

নিদেমেয়ারের বাটিতে নৈশ ভোজন সমাপ্ত করিয়া রাত্রি ১১টার প্যাসেঞ্জার গাড়ীতে যাত্রা 
করিলাম এবং প্রাতে ৬টায় হাম্বে পৌছিলাম। হাণ্বে পৌছা পর্যন্ত আমার বিষণৃতা ঘোচে নাই । 

তৎপর বালিনের সঙ্গে আর সম্বন্ধ নাই, এরপই মনে হইতেছিল, কিন্তু খুষ্টমাসে তীহার 
পীতিপূ্ণ পত্র পাইয়া মনে আবার আশার সঞ্চার হইল। অধ্যয়ন শেষ হইলে বালিনেষ সাহায্যে 
অনেক কাধ্য উদ্ধার হইবে এই কথাও মনে জাগিল। 

১৯১৪ অব্দে প্রথম মহাযুদ্ধ বাধে । সেই সময়ে বিপ্রবী ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় জামার্নীতে 
ছিলেন। তাহারই নেতৃত্বে আমর! বালিনে ভারতে বিপ্রব সংঘটনের জন্য যে দল বাঁধি তাহাব 
প্রেসিডেন্ট হ্যার বালিনকেই নিবাচিত করা হয়। বালিন তখন বালিনেই ছিলেন। চট্টোপাধ্যায়- 
সহ আমি হ্যার বালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে বালিন দীধকাল চট্োর সঙ্গে ফরাসী ভাষায 
আলোচনা করেন এবং সকল বিষয়ে তীহাদের সাহায্য দেওযার প্রতিশ্রতি দেন। 

প্তত্যাবর্তনকালে, চট্টোপাধ্যায় জিজ্ঞাসা করেন যে, এই বিরাট প্রতিপত্তিশালী পুরুষের 
সঙ্গে কিভাবে আমার পরিচয় হইল | সকল বিবরণ শুনিয়া তিনি আমাকে ভত সন করিলেন, 

কারণ তাহারা প্যারিসে থাকিয়া দারুণ অর্ধকষ্টের মধ্যে কোনে প্রকারে সামান্য অস্ত্রশস্ত্র ভারতে 
প্রেরণ করিতে পারিতেন, আর আমি সুযোগ পাওয়া সত্বেও কিছু করিতে পারিলাম না, ইহা৷ 
যে আমার পক্ষে কত গহিত অপরাধ হইয়াছে তাহা বলিলেন। ১৯১২ অব্দে আমি যখন 
প্যারিসে তাঁহাদের দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাই তখন আমারই মত আর একজন সংসারী 
বিপ্ববাদী সঙ্গে ছিলেন। চট্টো তখন অনুপস্থিত ছিলেন, ম্যাডাম কামাপূমুখ কয়েকজন 
বিপ্রববাদীর সঙ্গে আলোচনা করিয়া আমরা প্রত্যাবর্তন করি। তিনি বলিলেন, “তখন যদি 
তোমরা ম্যাডাম কামার নিকট হ্যার বালিনের প্রস্তাব ব্যক্ত করতে তবে আমরা কয়েকজন 
অধ্যাতকর্মী পাঠিয়ে এমন ব্যবস্থাই করতে পারতাম যে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র, ভারতের বিভিনব উপকূলে 
পৌঁছে আমাদের ভারতে অবস্থিত সহকর্মী দলের শক্তি বৃদ্ধি করতো ।” 

তিনি আমাকে ডক্টর উপাধিলাভের আকাঙ্খার জন্য নিন্দা করিলেন, এমনকি হেলায় 
স্ববর্ণ সুযোগ নষ্ট করায় অপরাধী এবং বিশ্বাসঘাতক পর্যস্ত বলিয়৷ মুখভার কন্পিলেন | 
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ভারতবন্ধু জার্মেন সমিতির প্রধান জান্মেন অধিনাযক 

তিনি আমাকে কনিষ্ঠ ত্রাতার মত দেখিতেন, সুতরাং তীাহাব বিষণবত। সত্বরই কাটিয়া গেল। 

হ্যার বালিন আমাদিগকে সতর্ক করিলেন যে, তিনি বা জানান গভর্ণমেন্ট আমাদেব 
বিপ্রবী দল “ভারত বন্ধু” জামেন সমিতির পশ্চাতে আছেন এই কথা যেন প্রচার না হয। 
কারণ কোনো দেশেই গভণমেণ্ট অন্য দেশে বিপুব বাধাইবার চেষ্টা করিতেছেন ইহা ন্যায়সঙ্গত 

বিৰেচিত হয় না, যদিও প্রত্যেক দেশই নিয়ত এপ চেষ্টা এক একটি তথাকথিত কমিটি দ্বারা 
করান, যেমন ইংলগ্ডের “বাক্সটন কমিটি” | দিবারাত্রি বালকান রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়া 
নিজেদের প্ুতূত্ব বিস্তারের চেষ্টা করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় বালকান যুদ্ধে প্রতিনিয়তই বাঝ্সটন 
কমিটির লর্ড বাক্সটনের গতিবিধি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইত। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালেও 
তিনি বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়াতে বিপুল অর্রাশিসহ উপস্থিত থাকিয়া বুলগেরিয়াকে 
জামানীর পক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধা দিতেছিলেন। অবশেষে জামান বন্ধু জনৈক তৰণ 
কর্তৃক নিহত হইলে বুলগেবিয! জামানীর পক্ষ অবলম্বন করে। 

মাঝে যাঝে চট্টোপাধ্যাব, শন্তাশিব রাও, ধীরেন সরকার (অধ্যাপক বিনয় সরকারের 
ভ্রাতা) কেরসাম্প, মানস্ুর আহাম্মদ এবং অন্যান্য সহকরম্মীহ আমি বালিনের বাটিতে উপস্থিত 
হইতাম। তিনি ভারতে বিপ্রব স্থষ্টি সম্পর্কে নানাৰপ পরামশ দিতেন। 

আয়লগ্ডের উপকূলে স্যার রোজার কেইসমেন্ট (১1 [২0801 (০8501)180) যে সশস্ত্র যুদ্ধ- 
জাহাজ লইয়া অবতরণের চেষ্টা করিতেছিলেন তাহা ব্যথ হয়, বিচারে কেইসকে ফাঁসী রজ্জুতে 
পাণ দিতে হয়। তাহার সঙ্গে আর যাহারা ছিলেন তন্মধ্যে আমার পরিচিত ডে কুটিন 
(1০ 08161) নামক একজন বিপুবী ছিলেন বলিয়া আমার ধারণা হয়। একজন ডে কুটিনকে 
আমি বালিনের বাটিতেই জানিতে পারিযাছিলাম। তিনি শতকরা ১০০ ভাগ দেশপ্রীতিপুণ 
হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। আমর বালিন ত্যাগ করার পুধে অকস্মাৎ এক মটর ধাক্কায় তাহার 
সঙ্গে সাক্ষাৎ হয। তিনি সহাস্যে বলেন, “আপনারা যে পথের যাত্রী আমরাও সেই পথের | 
আপনাদের গাড়ী এবং কুরিয়ার আমাদেব পরিচিত, কারণ বহছবাৰ এই গাড়ী আমরা পেয়েছি ।”" 

আমার দৃঢ়বিশ্বাস এই যে, হ্যাব বালিনই স্যাব রজার কেইসমেটকে অথ ও অস্ত্রশস্ত্র 

দিযা৷ সাহায্য করিয়াছিলেন । 

তিনি আমাদের পরম হিতৈষী ছিলেন। ১৯১৯ অব্দে যুদ্ধের আবহাওয়ার পরিবর্তন 
হইলে আমি ফ্রাউ বালিনকে এক পত্রে তাঁহার মৃত স্বাীব পতি শবদ্ধা জ্ঞাপন করি। তিনিও 
একখানা পত্র লিখিয়া স্বামীর আত্মহত্যার কাহিনী জ্ঞাপন করেন। তিনি এবং তাহার পালিত 
কন্যা, উভয়েই পরলোকগমন করিয়াছেন। একটি মাত্র দৌহিত্রী (বিবাহিতা) বর্তমানে অষ্টু,য়ার 
ইন্প্দকে আছেন। ইন্সবুক বাশিয়ার অধীন। 
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১৯১২ ইংরাজীর এপ্রিল মাসে সহসা ইংলও্ের ম্যাঞ্চেস্টার হইতে আমি আমার বাল্যবন্ধু 
শীযুক্ত কেদারেশূর গুহের একখানা বিস্তৃত পর্র পাইলাম । তিনি গত কয়েক বৎসর জান্বেনীতে 
আসিয়৷ উচ্চ বিদ্যা শিক্ষা করিবেন এ আকাঙ্খা তাহার প্রবল ছিল। কিন্ত দারুণ অর্থাভাব 
তাহার সে আকাঙ্খা পূণ হইতে দেয় নাই। কিন্তু হঠাৎ তাহার পেন্পনপ্রাপ্ত পিতৃদেব হইতে 
কোনপ্রকারে সামান্য কয়েকশত টাকা হাতে লইয়া তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তৎকালে ম্যাঞ্চেস্টার 
টেকনলজিক্যাল ইন্সটিটিউটের ছাত্র শ্রীযুক্ত আশুতোষ গুহের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। 
শ্রীযুক্ত আশুতোষ গুহ কনিষ্ঠ লাতাকে দেখিয়া ভযে আড়ষ্ট হইয়৷ গেলেন। তিনি অতি কষ্টেস্থষ্টে 
নিজের শিক্ষাব্যয় নিব্বাহ করিতেছিলেন, তদুপরি তাহাব কনিষ্ঠ ভ্রাতার ব্যয় নিববাহ করা 
তীহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল। দুই ভাই অনেক বুদ্ধিবিবেচনা করিয়া কোনপ্রকারে ব্যয়- 
সঙ্কুলান করিয়া জান্বেনীতে বিদ্যাভ্যাস করিবেন বলিয়া আমাকে পত্র লিখিয়াছেন। উক্ত পত্র 
পাঠ করিয়া আমিও ভয়ে অধীর হইযা গেলাম । কিন্ত কেদারেশুর সত্বরই চলিয়া আসিবেন 
ভাবিয়া অন্যান্য ভারতীয় বন্ধুগণের নিকট কেদারেশুরের সাহায্যাথে চিঠিপত্র লিখিলাম | 
অকক্মাৎ একদিন প্রাতঃকালে কেদারেশুর আমার বাসবাটিতে আসিযা উপস্থিত হইলেন। 
শশি কেদারেশুরের ব্যবস্থা করার জন্য আট দশদিন বহুবিধ চেষ্টা করিলাম । এই কয়দিন শী 
কেদারেশবর আমার উপরেই শাকের আটি সদৃশ রহিয়া গেলেন। বালিনস্থ বন্ধুগণ প্রায় সকলেই 
নিরুৎসাহব্যঞ্জক পত্র দিলেন। কিন্ত কেহ কেহ কিছু কিছু অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রগতিও দিলেন। 
শীযুক্ত কেদারেশুরকে ইউনিভাপ্িটিতে কেমিক্যাল ল্যাবরেটরীতে প্রথমতঃ ভাতি করাইয়া 
লইলাম। ভতিখর্চ বিশেষ নহে, কিন্তু ল্যাবরেটারীর যে বিভাগে তিনি কাজ করিতে আরন্ত 
করিলেন জান্মেন বুঝিবার ও লিখিবার শক্তি নিতান্ত কম থাকা আমারই অধ্যাপক অনেক 
চিন্তাভাবনা করিয়। রিসার্চ ল্যাবরেটারীতে আমারই পাশে একটি স্থানে কাজ করিবার অনুমতি 
তাহাকে দিলেন। শ্রী কেদারেশ্বর আমার পাশে স্থান পাইয়৷ পুলকিত হইলেন। ইতিমধ্যে 
তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শীষুক্ত আশুতোষ গুহ ষ্যাঞ্চেস্টার হইতে আমার নিকটে কিছু টাকাও 
পাঠাইলেন। আমার বন্ধু মহারাষ্রবিপ্রবী ছাত্র শ্রীযুক্ত তুকারাম কৃষ্ণ লাড্ডু সহৃদয় হইয়া 
কেদারেশুরের জন্য কিছু অর্থসাহায্য করিলেন । কেদারেশুর ছিলেন অন্তরে বাহিরে একজন 
সাংঘাতিক ধরণের বিপ্রবী। তিনি প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যার দিকে আমার বাটিতে আসিয়া বসিতেন 
এবং নানাপরকার বিপরী কাধ্যের আলাপ আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন। ক্রেড়ুরিক স্ট্রাসের 
যে বাটির ব্রিতলে আমি বাস করিতাম তাহার বিপরীত দিকে দ্বিতলের উপরে একখানা কক্ষে 
ছিল একদল পোলিশ ছাত্রের একটি ক্লাব। এ ক্লাবের কয়েকজন পোলিশ ছাত্র আমার সঙ্গেই 

ল্যাবরেটারী এবং ফিলসফিক্যাল এ্যাকাডেমিতে কাজ করিতেন। তন্মধ্যে একজন ছিলেন 
হ্যার সিংগালোস্কি। তিনি প্রায়ই ক্লাব ঘরের দরজা খুলিয়া আমাকে নমস্কার করিতেন এবং 
আমার প্রতিনমস্কার গ্রহণ করিতেন। তিনি তৎকালে জান্মেনীর অধীন পোলিশ রাছ্োের 
রাজধানী ক্রাকোতে একটি প্রসিদ্ধ ইছুদী পরিবারের একজন ধনী যুবক । ছয়মাস পুর্বে তাহার 
এক ভ্রাতার এখং বালিনস্থ বিপ্রবী সংঘের আরও কয়েকজন যুবকের ক্রাকোতে এক সাংঘাতিক 
মামলায় ফাঁসিতে মৃত্যুদণ্ড হইয়াছিল। 'আফি আরও কয়েকজন রুশ ছাত্রের নিকট হইস্তে 
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সিংগালোস্কির খবরবাতীা৷ পাইযা তীহার সহিত বেশী মেলামেশা করিতাম না| কিন্ত কয়েক 

সপ্তাহ পরেই শী কেদারেশুর যেভাবেই হউক এবং য়ে কারণেই .হউক সিংগালোস্কির সংঘের 
যুবকদের সঙ্গে বিশেষভাবে মেলামেশা আরম্ভ করিলেন। এরূপ মেলামেশী যে গহিত এ কথা 
আমাকে আমার জান্মেন বন্ধুগণ বলিযা দিযা গুহকে সতর্ক হইতে বিশেষভাবে বলিলেন। 
কিন্ত শ্রী গুহের পোলিশ সংঘেব প্রতি একটা আকধণ জন্মিয়া গিযাছে। তিনি আমার কথ 
বিশেষ গ্রাহ্য করিলেন না । কিন্ত বালিন, হামবুর্গ, ফ্রাঙ্কফুট ও অন্যান্য স্থানে তাহার পরিচিত 
ভারতীয় বিপুবীগণকে পোলিশ বিপৃবীদের কথা জানাইয়া সাংঘাতিক পোলিশ বিপবীদেব 
সঙ্গে একটা মিতালি পাতাইবার চেষ্টা কবিলেন। আগষ্ট যাসে ল্যাবরেটারী যখন গ্রীম্মের দুটিতে 
বন্ধ সেই সময়ে গুহ বালিন হইতে আরও দুই তিনজন বিপুবী বন্ধুকে আনাইয৷ ক্রাকো দশনে 
যাইবেন বলিয়া আমার নিকট আকাঙ্া জ্ঞাপন কবিলেন। আমি কথাটা অশৃদ্ধার সহিত শুনি- 
লাম। কিন্তু কেদারেশুব ও তাহার বন্ধুগণ নিতান্ত অর্থাভাবেব মধ্যেও পুলকিতচিত্তে পোলিশ 
বন্ধুগণের সহিত ক্রাকো। চলিয়া গেলেন। তাহারা তথায় দশ বারোদিন ছিলেন। সেখানে 
ইনুদী বন্ধুদের সৌজন্যে তাহাদের আহার নিদ্রার কোনও অস্থবিধা হয় নাই । তাহারা বহু 
পকার বোমা, হাতবোমা, টাইম বোম প্রভৃতি শিক্ষা কবিয়। আসিযাছিলেন। সেই সকলে যে 
ভারতবর্ষে বহুবিব কাধ্য কবা যাইবে তাহাব বন! দিযা শ্রী গুহ শ্রীযুক্ত লাড্ডু ও আমাকে 
পুলকিত করিবাব চেষ্টা করিলেন। সে সময়ে জান্বেন গতণমেণ্ট পোলিশ বিপ্ুবীগণের উপরে 
খড়গহস্ত ছিল। শীযুক্ত লাডডু এবং আমি এসব খবর বিশেষভাবেই জানিতাম এবং দুজনেরই 
ডক্টরেট ডিগ্রী নেওযার সময় নিকটে আসিতেছে এজন্য বিশেষ ভাবেই সতর্ক থাক। উচিত 
তাহাও ভাবিতেছিলাম। কিন্ত কিছুতেই শ্রী গুহকে দমিত কবা গেল না। এই সময়ে শ্রী গুহ 
আমেরিকায় যাইযা গদর পার্টির সহিত মিলিত হইযা সবপুকাব বৈপ্রৰিক কাধ্য. এবং সঙ্গে 
সঙ্গে কৃষিবিদ্যাও অনুশীলন করিবেন একপ পরিকল্পনা করিলেন। কিন্তু তিনি আমাকে সকল 
কথা খুলিয়া বলিলেন না। পোলিশ সংঘের সঙ্গে বৈপ্ুবিক আলোচনা বিবেচনা ও ধ্যানধারণা 
প্রখরতাবেই চালাইয়া৷ বাইতে লাগিলেন। একদিন ল্যাবরেটারী হইতে সন্ধ্যাবেলা ফিরিয়া 
আসিয়া আমি দেখিলাম আমার বাসবাটির উপরের তিনটি কক্ষের দ্বার খুলিয়া গৃহকত্রী এবং 
তীহার দুই কন্যা জানালা খুলিযা পোলিশ সংঘের কক্ষের দিকে চাহিয়া আছেন। আমি বাড়ীতে 
আসামাত্র তীহারা আমাকে সত্বর চা প্রস্তুত করিয়া দিয়া বলিলেন যে এ পোলিশ সংঘের 
ধঘরখানাতে বেলা 8টা হইতে অনুসন্ধান চলিতেছে। প্রায় সন্ধ্যা ৬টার সময় সবকয়জন পোলিশ 
বিপরবীকে লইযা জার্ম্েন পুলিশবাহিনী থানাভিমুখে চলিয়া গেল। কিজন্য জানি না শীযুক্ত 
গুহ তাহাদের সঙ্গে নীত হইল না। কিন্তু তাহাব বাটিতে যাইয়া পুলিশ কর্চারীগণ শীযুক্ত 
গুহকে পরদিন প্রত্যুষে থানায় পাঠাইয়া দিতে নির্দেশ দিয়া চলিয়া গেল। নিত্যকার মত 
পরদিন প্রাতঃকালে আমি ল্যাববেটারীতে যাইয়া দেখিলাম শ্রীযুক্ত গুহ সেখানে যান নাই। 
বেলা দশটার সময় সেদিন আমাদের ল্যাবরেটারীর ব্রিতলে অবস্থিত ফিজিক্যাল ল্যাবরেটারীতেও 
তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু বেলা ১টায় আমি যখন মধ্যাহ্ভোজনের জন্য নিজ 
বাসবাটিতে আসিলাম তখন দেখিলাম শ্রীযুক্ত গুহ শুঁহকমুখে' আমারই কক্ষে উপবিষ্ট আছেন । 
তিনি শুক হাসি দিয়া বলিলেন যে পোলিশ বিপ্রবী ছাত্রগণকে অদ্যই বেল! দুইটায় ক্রাকো 

অভিমুখে প্রেরণ করা হইবে । কিন্তু সেইসঙ্গে তাহাকে বা অন্য কোন ভারতীয় বিগ্ুবীকে 
প্রেরণ করা হইবে না। অপরাহ্, ৩টায় ল্যাবরেটারীতে যাইয়া সহসা আমার প্রধান অধ্যাপক 

পুফেসর ডক্টর ফোরপ্যাগ্ডারের একথান৷ চিঠি পাইয়।৷ জানিলাম যে তাহার কক্ষে তিনি আমাকে 

ডাকিয়াছেন। আমি তীহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে তিনি আমাকে অতি মৃদুতাঘায় বলিলেন 
যে হ্যার গুহ যে পোলিশ সাংঘাতিক বিপ্রুবী সংঘের সহিত সংশ্রিষ্ট তাহা পূবে তিনি জানিতেন 
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“ বহির্ভারতে ভারতের মুক্তিপ্রয়াস 

না| তাহার সহিত আমার আর কোন সম্পর্ক রাখা সমীচীন হইবে না। তিনি বলিলেন, “আপনি 
বোধ হয় জানেন আমর৷ প্রাশিয়ান স্টেট ল্যাবরেটারীর অধ্যাপক এবং ছাত্র। আমাদের পক্ষে কিছুতেই 
পোলিশ বিপ্রবীদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা কর্তব্য নহে ।” তিনি আরও বলিলেন, “বিশেষতঃ 
আপনার থিসিস সম্পূণ হইয়া আসিতেছে । এই সমযে কোনপ্রকার গোলযোগের মধ্যে পড়িলে 

আপনার পক্ষে পরীক্ষা দেওয়া সম্ভবপর হইবে না।” তিনি তাহার আসনে উপবেশন করিলেন 
এবং সম্মুখে একখানা চেয়ারে আমাকেও বসিতে আদেশ দিলেন । তারপর অধ্যাপক নানাবিষষের 
অবতারণা করিলেন। তিনি বলিলেন, “আপনি ভালরূপেই জানেন যে আপনি ভারতীয় 
ছাত্র বলিয়াই আপনাকে বিশেষভাবে স্নেহ করি এবং আপনাকে কতিকটা শান্তি দিবার জন্যই 
আমি শ্রীযুক্ত গুহকে ল্যাবরেটারীতে আপনান পাশেই কাজ করিবার জন্য স্থান করিয়া দিয়াছি। 
তাহাতে হ্যার গুহ আপনার নিকট হইতে নানাভাবে উপদেশ ও সাহায্য পাইয৷ থাকেন । 
কিন্ত তিনি যে সাংঘাতিক বিপ্রববাদী পোলিশ সংঘের সঙ্গে চলাফেরা করিয়া বৈপ্রবিক প্রচেষ্টা 
চালাইতেছেন তাহা মোটেই জ্ঞাত ছিলাম না।”' তারপর অধ্যাপক আমাকে আবও সত 
করিয়া গুহ সম্পর্কে সাবধান হইতে এবং তাহাকে এই পন্থা হইতে নিরস্ত করিতে বলিলেন। 
ল্যাবরেটারীতে আমার কাধ্যস্থলে ফিরিয়া আসিযা আমি অল্লকাল মধ্যেই ল্যাবরেটারী 
ত্যাগ করিয়৷ হ্যার গুহর বাসবাটিতে উপস্থিত হইলাম । হ্যার গুহ তাহার কক্ষে ছিলেন না। 
তিনি মহারাষ্ট্র বিপবী শ্রীযুক্ত তুকারামকৃষ্ণ লাডূডুর বাসস্থান হালে সহবের শ্রেষ্ঠ হোটেল 
টুলপে'তে শ্রীযুক্ত লাড্ডুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন তাহা অনুমান করিয়া আমিও 
তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলাম। আমার, অনুমান সত্যই হইয়াছিল। হ্যার গুহ শীষুক্ত 
লাড়্ডুর কক্ষেতেই ছিলেন। শ্রীযুক্ত লাড্ডু ছিলেন দীর্ধকায় বলিষ্ঠ পুরুষ । আর হ্যার গুহ 
ছিলেন একজন খব্বাকৃতি বাঙ্গালী যুবক । শীযুক্ত লাড্ডু আমাকে সহাস্যে ভর্খসনা করিয়া 
হ্যার গুহকেও অত্যন্ত সতর্কভাবে ভবিষ্যতে চলিতে উপদেশ দিলেন। পরদিন ল্যাবরেটারীতে 
যাইয়া জানিতে পারিলাম একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর আমাব এবং হ্যাব গুহর পরফেসরের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করিয়া হ্যার গুহকে অবিলম্বে ক্রাকো পাঠাইবার অনুস্ঞা জ্ঞাপন করিয়াছেন । সেদিনই 
মধ্যাহ্নকালে স্টেট গেষ্টরূপে বন্ধুবর গুহ ক্রাকোতে চলিয়া গেলেন। অর্থাতাৰে তিনি সব্বদা 
জড়সড় থাকেন, পুলিশের ভয়েতেই তিনি ক্রাকো। চলিয়া গেলেন। পাঁচ সাতদিন পরে বঙ্ছ 
বিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতা লইয়! হ্যার গুহ সহাস্যবদনে হালেতে ফিরিয়। আসিলেন। তিনি মধ্যাহ- 
ভোজন আমার টেবিলে বসিয়াই করিতেছিলেন। তিনি পোলিশ বিপ্রবীদের বিবিধ বিবরণ 
বলিয়া আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করিলেন। কিন্তু ডক্টরেট পরীক্ষার জন্য সত্বরই আমাকে 
পৃস্তত হইতে হইবে ভাবিয়া আমি পোলিশ বিপ্রবীদের বৈপ্রবিক চেষ্টার কথা জানিয়াও বিশেষ 
উৎসাহিত হইতে পারিলাম না। হ্যার গুহ বলিলেন, “পোলাগ্ড এখন রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও 
জার্দ্েনীর মধ্যে ত্রিভাগে বিভক্ত । আমাদের মনিব ইংরাজ অন্তরে এরূপ কামনা করেন 
না যে পোলিশ বিপ্রবীগণ সবলে প্রাক্তন তিনটি গভণমেণ্টের শাসনপ্রণালী চূণবিচুর্ণ করিয়া 
একেবারে মুক্ত ভীষণ স্বাধীনতীবাদী হইয়া উঠেন।” হ্যার গুহ বলিলেন, “আমাদের মনিব 
ইংরাজের কৃপাতেই আমি ক্রাকোর বিচার আদালত হইতে মুক্ত হইয়া আসিয়াছি। জাতীয়তাবাদী 
পোলিশ বিপ্রবীগণ দীর্যকাল বিচারাধীন থাকিতে বাধ্য হইবে। হয়ত বা৷ তাহার৷ নানাপুকার 
শাসনশোষণের কুচক্রে পড়িয়া দণ্ডভোগীও হইতে পারেন।” পরদিন আমার অধ্যাপক প্রফেসর 
ডক্টর কোরল্যাগডার আমাকে তাঁহার কক্ষে ডাকিয়া নিয়া বলিলেন, “আপনি কিছুকাল পৃব্বেই 
আমাকে বিয়াছিলেন যে হ্যার ওহর পক্ষে অধ্যাপনাব্যয় নিবর্বাহ করা সুকঠিন। যদি অবস্থা 
সেক্ধপই হইয়া থাকে তবে প্রিয় হ্যার ভট্টাচান্িয্সা, আপনি চেষ্টা করিয়া দেখুন হ্যার গুহকে 
এখান হইতে কোনপূকারে আমেরিকায় পাঠাইতে পারেন কিনা । হ্যার গুহ চলিয়া গেলে 
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আপনিও নানাদিক দিয়া সক্কটমুক্ত হইতে পারিবেন। আমার উদ্বেগও বিশেষভাবে হ্রাস পাইবে ।” 
সেদিনই সন্ধ্যাবেলায় শ্রীযুক্ত ও হ্যার গুহকে লইয়া আমার কক্ষে চায়ের সভাষ বিষয়টা বিশেষ- 
ভাবে আলোচনা কবিলাম। বালিনে অবস্থিত আমার প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত, শীযুক্ত 
চক্রবর্তী এবং আরও কতিপষ' বন্ধুকে আমি বিস্তৃততাবে চিঠিপত্র দিযা তাহাদের অভিমত জানিতে 
চাহিলাম। তাহারা সকলেই আমাব অধ্যাপক ডক্টব ফোরল্যাগ্ডারের পরামর্শ বিশেষভাবে করণীয় 
বলিয়৷ স্বীকৃতি জানাইলেন। আমিও শীযুক্ত লাড্ডুর সহিত বিশেষভাবে আলাপ করিলাম । 
তিনি বলিলেন যে, “কোনপরকাবে কিছু অর্থেব ব্যবস্থা করিযা চল আমরা গুহকে আমেরিকাষ 
পাঁঠাইয়া দেই । আথিক অভাব অনান যাহার অগীম তাহাকে সব্বদা অর্থ সাহায্য করিয়া 
আমরা জান্মেনীর মত দেশের একাটা বিপ্রুবী সংঘের কাধ্যপরিচালনা করাব স্ত্যোগ সুবিধা 
কি করিয়া দিব?' গুহব সঙ্গে আমি দীর্ধকাল আলাপ করিলাম । আমি বলিলাম 
“দারুণ অধ্াভাবেব মধ্যে অতিকষ্ে বিদ্যার্ভান কবিষ। আবার ফাঁকে ফাকে পোলিশ, চেকো- 
শ্োভাকিয়ান এবং সাভিযান বিপ্রবীদেব নিকট হইতে বৈপ্রবিক কাজকম শিক্ষা করা কোন- 

প্রকাবেই সম্ভবপর হইবে না। ববং আপনি যদি কোনপরকারে আমেরিকায যাইয়া ভারতীয় 
গদর পার্টির কল্মীগণেব সঙ্গে সংশিষ্ট খাকিযা ক্যানাডায চামবাস কবিয়া অধোপাজ্জান করিতে 
পারেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বৈপ্রবিক চেষ্টাও চালাইতে পারেন তজ্জন্য চেষ্টা করাই আমি সব্বা- 
পেক্ষা উত্তম কাধ্য বলিয়া মনে কবি। শ্রীযুক্ত লাড্ডুও এই অভিমতই পোষণ করেন।”' 
হ্যার গুহ আমার টেবিলে বসিয়াই মধ্যাহ্নভোজন কবিযা বিশেষ কোন উত্তব না দিযাই তাহার 
নিজ বাটিতে চলিযা যাইতেছেন বলিষা খীবে ধীবে চলিষা গেলেন । পরদিন ছিল শনিবার | 

বালিন টেসনিসে হকৃসোলের ক্যামিকাল ল্যাবরেটাবী হইতে একখানা গাড়ী কবিয়া. বন্ধুবব 
শীযুক্ত দাশগুপ্ত আমার কক্ষে আগিযা উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন, “আমি সকল বিষয 
বিশেষতাবে চিন্তা করিযাছি। আমাদের বিপ্রবী সহকর্মী শ্রীযুক্ত সুখতাক্কর, শীযুক্ত চক্রবর্তী, 
শী পরাঞ্জপে, বঙ্কুবর শীযুক্ত ধীবেন সবকার সকলেই আমাকে বলিযাছেন যে হ্যাব গুহ যখন 
সাংঘাতিক বিগ্রুবী পোলিশ সংঘেব কন্মীগণেব সঙ্গে যেভাবেই হউক মিতালি করিয়া বৈগরবিক 
কাধ্যব্রম আযত্ত করিবাব চেষ্টা কনিতেছে এমন সমযষে তাহাকে আমেরিকায় পাঠাইয়া দেওয়া 
আমাদের দায়িত্ব হ্রাস করার একা প্রচেষ্টা হইতে পাবে, কিন্তু হ্যাব ওহ চলিয়। গেলে আমর৷ 
যে পোলিশ সাংঘাতিক বিপ্রবীগণের কাধ্যকলাপ সম্বন্ধে সম্পূণ অন্ধকারেই থাকিয়া যাইৰ তাহাতে 
কোনও সন্দেহ নাই।” শ্রীযুক্ত" দাশগুপ্ত জার্বেনীতে আমাদের বৈপ্রবিক প্রচেষ্টা যাহাতে পূর্ণ 
উদ্যমে চলিতে পারে তঙ্জন্য আমাদের যে স্বার্থ ত্যাগ করিতে হইবে তাহা আমাকে বিশেষ 
ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন | তিনি বলিলেন, “আমি জানি, আমেরিকায় গদর 
পাটির কর্মকর্তাদের নিকট আমরা চিঠিপত্র দিলে গুহের একটা ব্যবস্থা তাহারা অবশ্যই 
করিবেন। কিন্তু তথাপি হ্যার গুহকে ছাড়িয়া দিতে বস্ততঃই আমি এবং 'আমাদের প্রায় সকলেই 
অন্তরে ব্যথা অনুভব করিতেছি ।” শ্রীযুক্ত দাশগুপ্তের সঙ্গে বাক্যালাপের পর আমার গুহ- 

কত্রীকে বলিয়া উভয়ে মঘিত ক্রীমসহ কোকো পান করিয়া শ্রীযুক্ত লাডূড়ুর হোটেলের দিকে 

চলিয়া গেলাম । শ্রীযুক্ত লাড্ডু নিজকক্ষেই ছিলেন। তিনি দাশগুণ্ডের অভিমত এবং তাহার ও 
আমার অভিমত তুলনা করিয়া বলিলেন, “আমি অন্তরের সহিতই ইহ। অনুভব করি যে হ্যার 
গুহ এখানে থাকিয়া বিদ্যাত্যাস করিলে এবং পোলিশ, চেকোশ্নোভাকিয়ান, লাতিয়ান বিপ্রবী- 
গণ হইতে নানাবিধ বৈপ্ুবিক কাধ্য আয়ত্ত করিতে থাকিলে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা" 
অনেকটা সুগম হইঘে |” অনেকক্ষণ আলাপ আলোচনার পর শ্রীযুক্ত লাডুডু বলিলেন, “আমি 
বিশেষভাবেই মনে করি যে আমেরিকায় গেলে হ্যার গুহ নানাপ্রকার শিক্ষা এবং সঙ্গে সঙ্গে 
কানাডায় চাঁষবাস ও অর্থোপার্জনের বিধিব্যবস্থা করিতে পারিবেন এবং ইহাতে হ্যার গুহের 
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সকলদিকেই উনৃতি হইবে ।” শীযুক্ত দাশগুপ্ত বলিলেন, “কাল রবিবার বিকালে দশ বারোজন 
ভারতীয় বিপরবী ডক্টর সুখতাঙ্করের বাড়ীতে মিলিত হইব। সেই সময় গুহ সম্পর্কে সকল বিষয়ে 
আলোচনা করিব। তাহার ফলাফল আমি আপনাদিগকে সোমবারদিন ডাকে পত্র দিয়া জানাইব। 
আপনারা এই দুই তিনদিন হ্যার গুহের জন্য বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইবেন না। তাহাকে কোন- 
ভাবেই অত্যধিক উৎসাহ দিয়া বৈপ্রবিক কাধ্যে বিশেষভাবে নিযুক্ত হইতেও উৎসাহিত করিবেন 
না এবং তাহার উৎসাহ যাহাতে একদম দমিয়া যায় সেরূপ শলা পরামরশও দিবেন না।”' 
এমনি সময় হ্যার গুহও আসিয়া এই কক্ষে উপস্থিত হইলেন । তখন সকলে মিলিয়া বিশেষ- 
ভাবে তাঁহার ভবিষ্যত সম্পর্কে আলাপ আলোচনায মগ হইলাম । রাত্রি ৮টার সময় শীযুক্ত 
দাশগুপগ্তকে নৈশভোজে আপ্যায়িত করিযা শ্রীযুক্ত লাড্ডু তাহাকে লইয়া স্টেশনে যাইবার জন্য 
হোটেল হইতে নিফক্রান্ত হইলেন । আমর! চারিজন পায়ে হাটিযা ফুটপাখের উপর দিয়া স্টেশনা- 
ভিমুখে চলিতে লাগিলাম। সোমবার বাড়ীতে আসিয়া খোঁজ লইলাম এবং জানিতে পারিলাম 
শীযুক্ত দাশগুপ্তের বা চক্রবর্তীর কাহারও কোন চিঠিপত্র আসে নাই। বুধবারদিন প্াতঃকালীন 
ডাকের সঙ্গে দাশগুপ্তের একখানা পত্র পাইলাম | তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন “হ্যার গুহের 
বিষয়টা আমরা বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া তিন চারদিন পরে আপনাদিগকে পত্রস্থারা জানাইব । ' 
আমি সেদিন পাতঠকালে ল্যাববেটারীতে যাওয়ার পথেই হোটেল টুলপেতে যাইয়া দাশগুপ্ডের 
চিঠিখান। শ্রী লাড়ুডুকে দিয়া গেলাম। তাহার পর তিন চারদিন হ্যার গুহ রীতিমত ল্যাব- 
রেটারী এবং সমস্ত লেকচার হলে যাইতেছিলেন না। তিনি আমাব নিকট খোলাখুলিভাবে 
কোন আলাপ না কবিলেও আমি বুঝিলাম পরে এক সময়ে আমেরিকায় যাইয়া বিদ্যাভ্যাস 
এবং বৈপ্রবিক কাধ্যাদি অনুশীলন করিবার যে আকাঙ্খা তাহার হৃদয়ে ছিল এখন যেন তাহা 
দমিয়া আসিয়াছে । এঁদিনই বিকাল €৫টায একটি লেকচাব ছল হইতে নিজ বাসবাটিতে প্রত্যা- 
বর্তন করিয়া দেখিলাম পোলিশ বিপ্রবীদের ক্লাবঘরটিতে তাহাদের সমাগম হইয়াছে । এই সময়ে 
আমি হ্যার সিংগালোস্কিকে অঙ্গুলসিংকেত করিযা নীচে ফুটপাথে নামিয়া আসিতে ইঙ্গিত 
করিলাম । তিনি সহাস্যে বলিলেন ক্রাকোর বিচার আদালতে তাঁহাদের বিশেষ কিছু হয় নাই । 
হ্যার গুহর ভবিষ্যতেও কিছু হইবে না। আমি যেন ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া হ্যাব গুহর সঙ্গে 
সম্পকচ্ছেদ না করি। আমি কক্ষে বসিয়া সন্ধ্যাকালীন চা পান করিতেছিলাম | এই সময় 
হ্যার গুহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন আমার কক্ষে চা পান করিয়া তিনি 
একবার পোলিশ বিপ্রবীদের ক্লাববরেও যাইবেন। হ্যার গুহ সহাস্যে বাললেন, 'হ্যার ভষ্টা, 
আপনি নিজে একজন বিপ্রববাদী ভারতীয় ছাত্র, আপনি যদি ভারতীয় বিপ্রবীদের কাজকন্ন 

এইভাবে চাপিয়া রাখিতে চান তবে তাহা দেশের দুর্ভাগ্যের বিষয়। আপনি এই হালে সহরে 

বিশেষভাবে পরিচিত এবং একজন প্রভাবশালী বিদেশী ছাত্র! আমি আশা করি আপনি 
ন্যায়সঙ্গতভাবেই কাজকম চালাইয়া যাইবেন। আপনাকে একটি গোপন সংবাদ দিতেছি। 
আগামী চারি পাঁচদিনের মধ্যেই একদল সাতিযা এবং মণ্টেনেগোর ছাত্র এবং কতিপয় চেকৃ 
ছাত্রও একটা বৈপ্রবিক প্রচেষ্টায় প্যারিসে যাইবে | আমার যে বিশেষ অর্থাভাব তাহা তাহারা 
বিশেষভাবেই জানেন। কিন্তু তীহাদের বিশেষ আকাম্া তাহারা আমাকে লইয়া প্যারিসে 
ম্যাডাম ভিকাজী কামা, শ্রীযুক্ত সর্দার সিং রাণ৷ প্রভৃতি কয়েকজন ভারতীয় বিপ্রবীর সঙ্গে 
আলাপ আলোচনা করিয়া তাহাদের আশা আকাঙ্খা এবং তারতীয় বন্কুগণের আশা আকাঙ্খা 

সম্পর্কে কতকটা জ্ঞান অর্জন করিবেন ।” হ্যার গুহ উঠিয়া দাঁড়াইয়া টুপি হাতে লইলেন। 

আধি হ্যার গুহকে বিদায় দিয়া গুহ সম্পর্কে বিশেষতাবে চিন্তা করিতে করিতে অবসনু 
অন্তরে সোফায় শায়িত হইয়া পড়িলাম। 
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পোলাণ্ডের সাংঘাতিক বিপ্রবী সংঘ 

পরদিন প্রাতঃকালে আমি আমার ল্যাবরেটারীতে যাইযা কাজকর্ম সুক্ষ করার সময় আমাব 
অধ্যাপক ডক্টর ফোরল্যাণ্ডোর আমার সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া ভিজ্ঞাসা করিলেন, “গত 
কয়েকদিন যাবতই হ্যার গুহকে ল্যাবরেটাবীতে আসিতে দেখি না কেন?” আমি উত্তরে 
বলিলাম, "হ্যার গুহ গত কষেকদিন যাবতই আমার সঙ্গে বিশেষ মেলামেশা কবিতেছেন না। 
আমার মনে হয় তাহার ভবিষ্যত কর্মপন্থা লইয়া তিনি কিছুটা সমস্যায় পড়িযাছেন । আমি 
শুনিলাম তিনি সত্বরই আরও কয়েকজন বন্ধুব সঙ্গে কোন বিশেষ কাধোর জন্য প্যারিস যাত্রা 
করিবেন । হ্যাব প্রফেসর, আপনি যেদিন আমাকে বলিয়াছেন সেদিন হইতেই আমি 
হ্যার গুহকে আমেরিকায পাঠাইবার জন্য উদ্যোগ আযোজন করিতেছিলাম। কিন্তু সকলেরই 
মত ও অভিমত একপ্রকাব নহে । হ্যাব গুহ যাহাই কবেন তাহা সপ্তাহখানেকেব মধ্যে 
আপনাকে বিশেষভাবে বলিতে পারিব।”” 

তিন চারিদিন পর হ্যার গুহ আমাব কক্ষে আমিয। বলিলেন যে তিনি আজই মধ্যাহ্ন 

১হটায় প্যারিস যারা কবিবেন। আমাদের প্রফেসর যদি জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি কোথায 
গিয়াছেন তবে তাহার উত্তবে আমি যেন বলি যে আমি সে সকল কথা কিছুই জানি না। 

হ্যার গুহ স্বল্পকাল মধ্যেই আমাব নিকট বিদায নিযা তাহার নিজবাটিতে চলিযা গেলেন । 

প্যারিসে হ্যার গুহ এবং তীহাব বিদেশী বৈপ্রবিকগণের ভারতীষ সমস্যা সম্পর্কে কি 

আলাপ আলোচনা হইয়াছিল তাহা আমি জানিতাম বটে কিন্ত বর্তমানে বিস্মৃত হইয়া গিয়াচি। 

হ্যার গুহ যেদিন প্যাবিস হইতে পুত্যাব্তন করিলেন সেদিনই সন্ধ্যাবেলায 'এক চিঠিতে 
বন্কুবর হ্যা স্তুখতাঙ্কর পত্রপাঠ একদিন শ্রীযুক্ত লাড্ডুসহ বালিনে তাহাদের সহিভ দেখা 
করিতে যাইতে লিখিলেন। আমরা বালিনে যাইয়া হ্যার স্ুখতাঙ্কর ও অন্যান্য বিপ্লবী বন্ধুগণেব 
সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া স্থির করিলাম হ্যাব গুহকে আমরা সত্বরই আমেরিকার গদর 
পার্টর নিকট পাঠাইয়া দিব। এইজন্য হ্যার সুখতাঙ্কর ক্যালিফোণিয়ায় শীষুক্ত হরদয়ালেব 
নামে একখানা পত্রও দিলেন। আমরা সেই পত্র লইযাই হালেতে ফিরিয়া আসিলাম। বালিনস্থ 
বন্ধুগণ হ্যার গুহের পথখরচার জন্য যে একশটি টাক৷ দিয়াছিলেন তাহাও হ্যাব গুহকে দিলাম | 
হ্যার গুহ অতঃপর আর আমেরিকা রওনা হইতে দ্বিধা করিলেন না। অনেক চিস্তাভাবনার 
পর বালিনের বন্ধুগণ যে উপদেশ দিয়াছিলেন মেই উপদেশ মান্য করিযাই আমরা হ্যার গুহকে 
হেগ হইতে একখানা স্টিমারে আমেরিকা রওনা করাইমা দিলাম । আমরা আমেরিকাস্থ বন্ধুগণ 
হইতে হ্যার গুহর পৌছসংবাদ পাইলাম এবং তাহাকে যে রাম সিং নামক একজন ধনী চাষীর 
হেপাজতে দেওয়া হইয়াছে সেই সংবাদ জানিতে পারিলাম । 

১৯১৪ ইংরাজীর সেপ্টেম্বর মাসে আমরা যখন বালিনে ভারত্ত উদ্ধার উদ্যোগ করিতেছি 

তখন হ্যার ধীরেন সরকার এবং হ্যার মারাঠেকে যখন আমেরিকায় পাঠাইতেছিলাম তখন 

সেই সঙ্গে হ্যার গুহকেও আমাদের কাধ্যভার কতকটা গ্রহণ করিতে পত্র দিয়াছিলাম। হ্যার 
গুহ জার্দ্বেন হিন্দু বিপু ঘড়যস্ত্রের মামলায় যে একজন সাক্ষী ছিলেন তাহা আমরা পরে 
জানিতে পারিয়াছিলাম। 

১১১ 



রাজা মহেন্দপ্রতাপের দেরাচ্টনজীবন 

১৯১৪ ইংরাজীতে সহস৷ রাজা শ্রী মহেন্দ্রপুতাপ মুসৌরীতে চলিযা গেলেন। তাহার 
পবল আকাঙ্খা ছিল তিনি কিছুকাল যুশৌরী ও দেরাদূনে বাস কবিবেন। মুসৌরী যাওয়ার 
সময়ে তিনি দেরাদূনে অবস্থান না করিয়াই সবাসবি মুসৌরী চলিয়া গেলেন। তিনি মুসৌরীতে 
বিচারক ব্যানাজ্জীর “ক্যাথারিন ভিলা” নামক ভবনটি ভাড়া লইলেন। তিনি সেখানে কর্প,ব- 
তলার মহারাজার সহিত পরিচিত হইলেন এবং রাজা রামপাল সিং-এব সঙ্গেও পরিচিত হইলেন । 
সেই সময়ে তিনি মাভার মহারাজা রিপুদমন সিং-এর সহিত একাধিকবার মিলিত হইলেন। 
মুসৌরীতে কিছুকাল স্বামী সত্যদেব এবং অস্ট্রেলিযার জনৈকা। থিওসফিস্ট মহিলা এবং উপেন্দ্র- 
নারায়ণ তাহার বাটিতে আতিখা গ্রহণ কবিযাছিলেন। একদিন ডক্টর ধিংড়া ইউ, পির জেল। 
ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এ, ইউসুফ আলীকে তাহার বাটিতে লইয়া আসিলেন। দেরাদূন মুসৌরীর 
সনিকটেই ছিল। সেইজন্য বাজ মছেন্দ্রপূতাপ লালা বলদেও সিং ভকতবাজের শঙ্গেও পবি- 
চিত হইলেন | লালা বলদেও সিং-এব 'মোহিনী ভবন' নামক বাটিতে রাজা মহেন্দ্রপতাপ 
কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন । যখন বলদেও সিং-এর সহিত রাজা মহেন্দ্রপূতাপ কথাবার্তা 

বলিতেছিলেন তখন বলদেও সিং বলিলেন যে রাজপুর বোডে তাহার যে একখানা বাটি আছে 
তাহা বিক্রয় করিবার আকাম্বা তিনি অনেকদিন যাবতই পোষণ করিতেছেন । রাজা মহেন্ত্র- 
পতাপ বাটিখানা যাইয়া দেখিলেন এবং পছন্দ করিলেন । মাত্র বারো হাজার টাকাতেই বাটিটি 

ক্রয় করা সম্ভব হইয়াছিল। এই নূতন বাটির সন্িকটে আরও কষেকটি বাটি রাজা মহেন্দ্র- 

প্রতাপ ক্রয করিলেন। একটি বিস্তৃত বাগানসহ একটি বিস্তৃত বাটিও ছিল। 

দেরাদুনে তিনি বুলাকিরাম নামক জনৈক ব্যারিস্টারের সহিত পরিচিত হইলেন। তিনি 
তীহার নিজের মুদ্রণাগারে তাহার একটি বিশ্প্রেমিক পত্রিকা প্রকাশ করিতেছিলেন। 

পর্দার যোগীন্দ্র সিং এক সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং এ বাটিতেই বাস করিতে 
থাকিলেন। কিন্ত রাজা মহেন্দ্রপতাপ সেই সময় সম্পূর্ণ নিরামিষাশী ছিলেন বলিয়া সর্দার 
যোগীন্দ্র সিং সর্দার পুরণ সিং-এর বাটিতে বাম করিতে গেলেন । কতকটা মতানৈক্য ইহার 
ভিতরে ছিল। নৈনিতালে রাজা মহেন্দ্রপৃতাপ যোগীন্দর দিং-এর বিশেষ বন্ধু হইয়া উঠিয়াছিলেন। 
নৈনিতালে অন্ততঃ দুইটি গ্রীম্মকাল তাহারা কাটাইয়াছিলেন। তিনি এবং যোগীন্দ্র সিং বিশেষ 
হৃদ্যতার সহিত বাস করিতেছিলেন এবং ভ্রযণকালে উভয়েই একসঙ্গে বাহির হইতেন। সর্দার 

যোগীন্দ্র সিংই রাজা মহেন্দ্রপুতাপকে ঝালোয়াড়ের রাজার সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন। 
তিনিই প্রথমে আবিষ্কার করেন যে রাজা মহেন্দ্রপুতাপের মতবাদ সমাজতান্ত্রিক | রাজা মহেন্্- 
প্রতাপ অকস্মাৎ ঘর্দার যোগীন্দ্র সিংকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে সমাজতন্ত্রটা কিন্ধপ তাহা তিনি 
জানিতে চান। তিনি বলিলেন যে সমাজতন্ত্রটা অনেকটা তাহারই (মহেন্ত্রপূতাপের) মতবাদের 
মত। সর্দার যোগীন্্র সিং আমেরিকা যুক্তরাজ্যের একখানা পুস্তক তাঁহাকে পাঠ করিবার জন্য 
দিলেন। রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ পুস্তকখান! সংগহ করিলেন এবং বিশেষ প্রীত হইলেন। তিনি 
অনুভব করিলেন যে তিনি যেরূপ চিস্তাধারা নিয়া চলিতেছেন পৃথিধীতে আরও অনেকে আছেন 

৯১৭ 



রাজা শ্রীমহেন্ত্রপ্রতাপের দেরাদুন-জীবন 

যাহারা একইরপ চিন্তা করেন। নৈনিতালে তিনি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলেন যে সর্দার যোগীন্র্র 

সিং এবং পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য একই পদ্থার পথিক। উভয়ের মধ্যে যতানৈকা ও আছে । 
তিনি উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু দেরাদুনে 
পৃত্যাবর্তন করিবার সময় হইয়া আসিল । প্ুত্যাব্তনেব দিনে তিনি এবং যোগীন্দ্র সিং তাহার 
গৃহে বসিয়া অবস্থার আলোচনা করিতেছিলেন। রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ বলিলেন তীহারা দীর্ঘ- 

কালের বন্কু। তিনি যোগীন্্র সিং-এর মনোভাবের বিশেষ প্ুশংসা করিতেন | তিনি সর্দারকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন ভারতবধের স্বাধীনতা সম্পর্কে তাহার অভিমত কি এবং কখন তীহাবা 
তাঁহাদের ভারতবর্ধকে স্বাধীন করিতে পারিবেন । কিন্তু যোগীন্দ্র সিং বলিলেন যে তিনি বিশেষ- 
ভাবেই রাজভক্ত এবং ভারতবর্ষ যে কখনও নিজের পায়ের উপর নির্ভর করিয়া দীডাইতে 

পাবিবে তাহা তিনি বিশ্বাস করেন না। তিনি আরও বলিলেন যে তীহাদের প্রধান কর্তব্য 
যে তীহাদেব নারীজাতিকে শিক্ষিত করিতে হইবে। তিনি মনে করেন নারীজাতিব শিক্ষার 
উপরেই তাহাদের ভবিষ্যত অনেকটা নির্ভর কবে এবং নারীজাতির শিক্ষাদ্ধারাই তাহাদেৰ 

দেশের অত্যুথান সম্ভবপর । এইপ্রকার কতকগুলি মন্তব্য সর্দার যোগীন্দ্র সিং কবিলেন এবং 

যোগীন্দ্র সিং-এর কথাগুলি রাজা মহেন্দ্রপতাপের উৎসাহের উপর যেন শীতল বারি সিঞ্চন করিল। 

কিন্ত তথাপি রাজা মহেন্দ্র সর্দার যোগীন্্র সিং-এর ভাষণের সরলতা বিশেষভাবে উপলব্ধি 

করিলেন। রাজা মহেন্তরপতাপ এবং সর্দার যোগীন্তর সিংও দেখিলেন যে উভয়ের 
মধ্যে মতবাদ সম্পূণ ভিন ধরণের সর্দার যোগীন্দ্রনাথ দেরাদুনে মহেন্দ্রপ তাপে বাটী ত্যাগ 
করিলেন কিন্ত চিরকালই তাহার বন্ধু রহিলেন। এই সমযে সর্দার যোগীন্দ্রনাথের পুত্র একটি 
ডেনিশ মহিলার কন্যাকে বিবাহ করেন। 

দেরাদুনে রাজা মহেন্দ্রপুতাপ তাঁহার শ্যালক ঝিন্দের মহাবাজ বশবীর সিং-এব আতিথ্য 
গ্রহণ করিলেন। এই সমযে তিনি তীহার সংবাদপত্র “নির্বল সেবক" নামক পত্রিকাৰ দুইটি 
সংস্করণ চালাইতেছিলেন । তিনি এই সমযে শক্তিহীনের সেবক নামক একটি সমিতি গঠন 

করিতেও অভিলাধী হইযাছিলেন | তিনি তাহাব একখানা বাটা এই সমিতিব জন্য দান করিযা 
দিলেন। 'এই বাটীখানাকেই তিনি ধন নামে অভিহিত করিতেন। কাৰণ এই বাটীখানাই 

ছিল ধর্ম এবং কর্তব্য । তীহার জীবনকালে এই বাটীতেই বাস করিবেন ধলিযা তিনি আকাঙ্থা 

করিয়াছিলেন এবং এই বাটি হইতেই তীহার সমিতির আন্দোলন চলিতে থাকিবে | এইস্বানেই 

রাজা মহেন্্রপতাপ ধর্ম এবং সমাজতান্িক পুস্তকাদির একটি পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠা করিলেন। 

রাজা এই বাটীতেই একটি সাপ্তাহিক সভা আহ্বান করার ব্যবস্থা করেন। পত্রিকা “'নিবল 

সেবকে"র একটি পৃষ্ঠায় নানা ধর্মতের আলোচন৷ প্রকাশ করার ব্যবস্থা হইল। দৃষ্টান্তস্বরূপ 

বলা যায় যে, তীহারা মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখিলেন। পরবতী সপ্তাহে আবার জয়া- 

খেলার বিরদ্ধে লিখিলেন | বেদ, কোরাণ, বাইবেল এবং অন্যান্য ধর্মপুস্তক হইতে উদ্ধৃতি 

প্রকাশ করিলেন। তিনি কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টের বক্তৃতা হিন্দীতে অনুবাদ করায় উদ্যোগী হই- 

লেন। 
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রাজা মহেন্দ্রপূতাপ যখন দেরাদুন হইতে বৃন্দাবনে তীহাব প্রেম মহাবিদ্যালয়ের বাঘিক 
উৎসবে যোগ দিতে যাইতেছিলেন তখন ট্রেনে থাকাকালে তিনি ইউরোপে সমরানল প্রজ্জ্বলিত 
হওয়ার সংবাদ জানিতে পারিলেন। তীহার সঙ্গে শেঠ বলদেও সিংও ছিলেন এবং তীহার 
বিপরীত দিকের আসনে কযষেকজন ইংলিশম্যানও শাধিত ছিলেন । রাজা মহেন্দ্রপতাপ বলিলেন 
যে তিনি ইউরোপের রণাঙ্গনের অভিনয দেখিতে যাইবেন | এই সযযে বলদেও সিং কক্ষান্তর 
হইতে আসিয়৷ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ইহাব অর্থ কি? রাজা ভখন নিভাঁকভাবে 

বলিলেন যে তিনি অবশ্যই ইউরোপের রণাঙ্গনে যাইবেন এবং নিজচক্ষে দেখিবেন সমবানলটি 

বন্ততঃ পক্ষে কি। এই চিন্তা তীহাব মন্তকে উদ্তৃত হইল এবং ইহাতেই তিনি প্রা সাবাজীবন 
নিবাসনে কাটাইলেন। ৃ 

কৃদ্দাবনে পৌছাইযা তিনি বন্ধুবান্ধবের সহিত মিলিত হইলেন কিন্ত ইউবোপেব সমরানল 
বস্ততঃ পক্ষে কি তাহা দেখিবার আকাঙ্খা ক্রমশঃ অধিকতর শক্তিশালী হইযা উঠিল । অমৃত- 
সরেব মাদক নিবারণ প্রচেষ্টার উৎসাহী কর্মী শী স্ববপ নারায়ণ সর্বান্তঃকবণে চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন যাহাতে বাজা মহেন্দ্রপতাপকে এই প্রচেষ্টা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পাবেন। 
কিন্তু রাজ। যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন এবং কিছুতেই কাহাবও অভিমত 
তাহাকে এই প্রচেষ্টা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিল না৷ । 

এই বৎসরেই আগ্রার কমিশনাব প্েষ মহাবিদ্যালযে পুরস্কার বিতরণের জন্য আসিলেন। 
শীযুক্ত মহেন্দ্রপ্রতাপ সতাধিবেশন কালে বলিলেন যে তীহাবা অবিচার ধ্বংস করিযা সেই 
স্থলে সুবিচার পৃতিষ্ঠা করিতে চান। সভার কাধ্য শেষ হইয়া গেলে কমিশনার গাঁজা মহেন্দর- 
প্রতাপকে পরদিন প্রাতঃকালে মথুবায ম্যাজিস্ট্রেটের ডাক: বাংলোতে তাহাৰ সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে বলিলেন। 'রাজা মহেন্্রপ্ুতাপ ভাবিলেন যে তিনি রণাঙ্গনে যাইবার জন্য যে আকাম্থা 
প্রকাশ করিতেছেন হয়ত কমিশনার সাহেবও প্রস্তাব করিতে পারেন যে রাজা তাহার নিজের একটি 
ইউনিট লইয়া ভারতবর্ধ রক্ষার জন্য রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পায়েন। রাজা লক্ষ্য করিলেন 
যে তীহার আশানুরূপ কোন প্রীস্তাব কমিশনার দিলেন না৷ বরং কমিশনার রাজার অভিমত সম্পূণ 
অবস্থুভাবাপীণু এবং কতৰকর্টা বিরুদ্ধবাদী মনে করিয়াই অভিমত জ্ঞাপন করিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ 
ডেম্পিয়ারের সঙ্গে কমিশনারের অভিমত সম্পৃণ বিপরীত দেখিযা রাজা কতকটা বিস্মিত হইলেন। 
কমিশনার রাজা যহেন্দ্রপূতাপকে বলিলেন যে তিনি রাজার কাধকলাপে ব্যঘিত হইয়াছেন । 
বাজ স্তাহার নিজের অবস্থা বিশেষভাবে বর্ণনা করার সময়ে কতকাংশে উত্তেজিত হইয়া পড়িয়া" 
ছিলেন। রাজা বলেন যে এই সাক্ষাৎ এৰং আলাপ আলোচন৷ ত্ীহার জীবনের গতি বিশেষভাবে 
"পরিবতিত করিতে সক্ষম হইল। রাজী বলেন তিনি জান্বেনীর প্রতি কতকটা অমুয়ন্ত হইয়া 
পড়েন এবং অতি দুশ্চরিত্রে বৃটিশের পন্থা তাঁহার পক্ষে অনুক্ল তো দূরেব কথা বধং বিপরীত 
বলিয়াই মনে হইত। 
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তিনি নানাদিক . বিবেচনা করিয়া মথুরায় ম্যাজিস্ট্রেট সমীপে, তীহার ইউরোপ সাব্রাৰ 
পাসপোর্টের জন্য একখানা দরখাস্ত পেশ করিলেন বিদেশযাত্রা করার জন্য নিজগুহে ভিনি 
সর্বপ্রকার প্রস্ততি আরন্ত কবিলেন। তিনি তাহার সম্পত্তির জন্য ট্রাস্টি নিযুক্ত করিলেন । এই 
সময় তিনি বিদেশে গেলে তাহার পেেম মহাবিদ্যালয় যাহাতে যথাযথভাবে চলিতে পারে তাঁহার 
ব্যবস্থাৰ জন্য তাহার বন্ধুবর্গ শেঠ নারায়ণ দাস এবং হুকুম সিংকে ভান্ন দিযা গেলেন। 

তিনি মহাত্মা মুন্সীরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রী হরিশ্চন্দ্রের সাহায্য গ্রহণ করেশ। এই মুন্সী- 
রামই পরবর্তীকালে স্বামী শৃদ্ধানন্দ নামে বিখ্যাত হইযাছিলেন। হরিশ্চন্দ্রের সহিত এইরূপ 
ব্যবস্থা হইল যে তিনি মহেন্দ্রপতাপের সহিত ইউরোপ যাইবেন এবং তিন চারি মাস পব 
ফিরিয়া আসিযা “নির্বল সেবক" পরিচালনা করিবেন। 

এই সময়ে দেবাদুনের ম্যাজিস্ট্রেট নির্বল সেবকের একটি প্রবন্ধ অনেকটা জান্মানীর প্রতি 
সহান্ভূতিপূর্ণ বলিয়া তাহাব নিকট হইতে গ্রাণ্ট বাবদ পাঁচশত টাকা ডিপোজিট চাহিলেন। 
ডিপোজিটেব টাকা সত্বরই গভণমেণেব নিকট প্রদান করা হইল । কিন্ত তাহাতে রাজা মহেত্ু- 
গৃতাপেব পত্রিকা চালনার কোন পরিবর্তন হইল না। 

রাজা মহেন্দ্রপৃতাপ তাহার পত্বীর সহিত শেষ সাক্ষাৎ করিযা ইউরোপ যাত্রার জন্য বিদায় 
লইলেন। তাহাব পত্ভী ১৯২৫ অব্দে দেহত্যাগ করেন। রাজা মহেন্পুত্বাপ যাত্রা করার 
মময তাঁহার পত্বী বিছানা শাধিত থাকিয়া কেবল অশ্দ্পাত করিতেছিলেন। রাজা. তাহার 
পত্বীকে নানাভাবে পুবোধ দিয়া শান্ত থাকিতে বলিলেন এবং বিশেষভাবে তাহাকে ক্রন্দনবিরত 
হইতে অনুবোধ করিলেন । সেই সময তাহার কন্যা অসুস্থ ছিলেন এবং ছেলেটি শয্যায় শায়িত 
ছিল। রাজা যাত্রা করার দময় রাত্রি হইযাছিল এবং তাহার নৃতন বাটিতে জাগত বিদ্যুতের 
আলোর ঝলক যেন কমিযা গিয়াছিল। : 

উজ 

তিনি দেবাদন হইতেই গাড়ীতে চাপিয়া বসিলেন। পরবর্তী স্টেশনে হরিদ্বারে আসিযা। 
বন্ধুবর হরি*চন্দ্র তাহাৰ সহিত মিলিত হইলেন | তীহাবা দুইজন বোম্বাই এপ পথে চলিতে লাগিলেন । 
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